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Presentació
En diverses ocasions de la seva història la ciutat de Balaguer ha jugat un paper fonamental en l’esdevenir del país. Un dels
moments en els que Balaguer va sobresortir de la resta de ciutats catalanes fou l’època medieval. Per això no és casual que
Balaguer disposi d’un extens i ric patrimoni arquitectònic i arqueològic d’aquest període.
La sensibilitat respecte aquesta època ha estat una constant a la ciutat des de fa anys, si bé també és cert que aquesta
sensibilitat va molt lligada a cada moment històric i a inicis segle XX es va decidir col·locar els dipòsits d’aigua al bell mig
del Castell Formós i es va destruir una part d’aquest patrimoni. Les excavacions arqueològiques que s’han dut a terme en els
darrers 50 anys, però, han proporcionat una important col·lecció d’objectes que ens ajuden, gràcies a l’exposició permanent
del museu, a entendre la formació i l’evolució de la ciutat de Balaguer i la seva fesomia actual.
La ciutat també ha treballat en els darrers anys per a la recuperació del patrimoni cultural medieval destacant la restauració
i obertura pública d’un tram de la muralla gòtica, la restauració de diversos trams de la muralla del Pla d’Almatà, l’obertura
del Centre d’Interpretació de l’Or del Segre i el pas de la propietat de Santa Maria de les Franqueses a l’Ajuntament, amb les
conseqüents obres d’adequació i manteniment. Actualment, també continuen les intervencions arqueològiques al Castell
Formós de cara a la seva obertura com a jardí arqueològic. Aquestes intervencions pretenen, a més de recuperar dades
de l’antic palau per a la recerca, establir un lligam del nostre patrimoni amb la població de Balaguer i de la resta del país
mitjançant la realització de tallers d’arqueologia per a joves, entre d’altres iniciatives.
Urbanísticament continua la recuperació del centre històric de la ciutat, d’origen medieval, on les diferents obres han
comportat sorpreses arqueològiques com l’aparició de la muralla andalusina a la Travessera de la Botera i restes de cases de
la mateixa època molt a prop. Aquest barri antic, que és un dels atractius turístics de la ciutat, està també canviant el seu
aspecte amb el pla de recuperació i restauració de façanes.
Ciutat i museu estan íntimament lligats i només es pot entendre l’evolució de la ciutat i el seu entramat urbà medieval
utilitzant el museu com a porta d’entrada. El museu constitueix l’altaveu que dota de continguts tot aquest patrimoni amb
la col·lecció permanent, les exposicions temporals i la seva línia de publicacions. D’aquesta cal destacar els catàlegs de
les col·leccions, que es va iniciar fa molts anys amb “La Noguera Antiga”, i va seguir amb el catàleg de les col·leccions
andalusines, i després “Fragments del Cel” d’art religiós. Aquest que tenim entre les mans és el quart que s’edita.
El catàleg que ara es presenta correspon a les col·leccions vinculades a l’època del comtat d’Urgell i suposarà una eina
imprescindible per als investigadors i per al públic que vol ampliar els seus coneixements sobre aquest període. I encara
més, donat el seu disseny atractiu i la seva gran qualitat també serà útil per a qualsevol persona amb sensibilitat artística
o històrica. Aquest llibre presenta les darreres novetats en la recerca sobre el comtat d’Urgell en l’àmbit mundial, i també
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incorpora dades d’objectes que actualment es troben en diversos museus europeus i americans. També amplia el panorama

del coneixement sobre la vida al palau de Balaguer amb dades molt poc conegudes sobre aspectes culturals de l’època com
són la formació de les biblioteques dels nobles, la presència de trobadors i joglars, o el foment que els nobles feien de l’art.
“O rei o res” és una frase que tots els balaguerins nascuts a la dècada dels seixanta del segle XX hem anat sentint repetidament,
com un eco llunyà d’un passat esplendorós on la dissort va suposar la ruïna i final sobtat d’una nissaga estretament lligada
a la ciutat i al seu caràcter: els comtes d’Urgell. Amb les primeres intervencions arqueològiques al Castell Formós, aquelles
paraules llegendàries tenien de cop i volta un context, un espai on prendre forma sortint de la boca dels personatges que les
pronunciaren. Jaume II el Dissortat se’ns mostrava com el darrer descendent de la casa de Guifré el Pilós i la seva voluntat
d’esdevenir rei i oposar-se a acceptar el pretendent de la casa de Trastàmara era interpretada com la primera resistència a
la voluntat colonitzadora del regne de Castella. Val a dir que aquesta interpretació venia afavorida pel coneixement dels fets
que es produirien uns 300 anys després.
Però la recerca històrica i, en conseqüència, també la nostra perspectiva han canviat molt en aquests anys. I el catàleg que
teniu a les mans n’és un bon exemple. Segurament els fets, les motivacions, els objectius i tot el que es desencadenà a partir
de la guerra entre el darrer comte d’Urgell i el rei Ferran d’Antequera no tenien aquell rerefons romàntic, però sí que queda
clar que la incorporació de la casa castellana a la Corona d’Aragó va marcar un punt d’inflexió en la història del país que ens
ha dut fins a la cruïlla on som ara. Des de fa molts anys cada primer diumenge de juny es fa un homenatge al darrer dels
comtes d’Urgell en recordatori dels fets de 1413 i l’inici d’un procés que va culminar amb la pèrdua de l’autogovern uns segles
després. Mai no sabrem què hauria passat si la història s’hagués desenvolupat d’una altra manera. Però sí que sabem que
l’estudi del passat és una de les eines que ens ha de permetre entendre el present i ajudar-nos a no repetir els errors a l’hora
de construir el futur. I aquest catàleg serà, sens dubte, una d’aquestes eines.
Jordi Ignasi Vidal i Giné
Alcalde de Balaguer
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Pròleg
En la memòria col·lectiva de la gent d’aquestes terres ha quedat remanent el record d’un passat llegendari, l’haver format
part d’un bocí fonamental de la història on s’enllacen noms mítics com Guifré el Pelós, sant Ermengol d’Urgell, Arnau Mir de
Tost o Alfons el Benigne amb restes monumentals i objectes custodiats en diferents museus i institucions. Fou possiblement
aquest record el que portà l’alcalde de Balaguer de finals dels anys seixanta del segle XX, Andrés Viola, a encarregar al
pintor Jaume Minguell la producció d’un gran mural al fresc amb temàtica dels comtes d’Urgell per al vestíbul del nou
edifici de l’Ajuntament que es va construir el 1969. Es van escollir una sèrie de personatges rellevants de la casa d’Urgell per
decorar-lo: el conqueridor de Balaguer l’any 1105 Ermengol VI i el seu avi i suport en la guerra Pedro Ansúrez de Valladolid;
la comtessa Aurembiaix, l’única dona que va ostentar el títol de comtessa per dret de neixement; Ermengol VII i la seva
esposa Dolça de Foix, fundadors del monestir de Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes; la comtessa consort Cecília de
Cominges, impulsora de l’obra de Santa Maria la Major de Balaguer; el comte Jaume II el Dissortat, darrer comte d’Urgell; i,
presidint el mural des del centre, el rei Pere III el Cerimoniós, nascut al palau de Balaguer en ser el primogènit del comte-rei
Alfons el Benigne quan aquest era comte d’Urgell. Des d’aleshores aquests vuit personatges esguarden l’activitat municipal
com a recordatori de la importància de la ciutat en la història medieval del nostre país.
De fet la historiografia ha anat mantenint viva la història del comtat d’Urgell al llarg dels segles. El pes que aquest va tenir en
l’estructuració del país i també en l’evolució política de la Corona catalanoaragonesa fins a la seva desfeta l’any 1413 ha fet
que savis i historiadors de totes les èpoques l’incloguessin en les seves recerques i publicacions, fent així que moltes de les
dades que avui disposem hagin perdurat malgrat la destrucció que hi ha hagut d’arxius, documents, objectes i monuments
en els sis-cents anys que han passat des dels fets de la revolta del darrer comte d’Urgell. L’interès per la història del comtat
va des de l’anònim “La fi del comte d’Urgell” escrit durant el mateix segle XV, passant per Jerónimo Zurita (segle XVI), Diego
de Monfar i Sors (segle XVII), Jaume Villanueva (segle XIX) o Pere Sanahuja (segle XX), amb una menció especial al Dr. Prim
Bertran que va ampliar el nostre coneixement sobre el comtat d’Urgell amb noves dades però, sobretot, va fer-ne una lectura
renovada des de la historiografia contemporània. La publicació de gran part dels fons documentals dels arxius diocesans
des de finals segle XX ha suposat també un gran avanç en la recerca i que joves historiadors estiguin ara treballant sobre
aquest tema i tot el que se’n deriva.
El Museu de la Noguera conserva i exposa les restes mobles que procedeixen de les excavacions arqueològiques realitzades
des de fa gairebé cinquanta anys al Castell Formós de Balaguer, residència dels comtes d’Urgell. A més, articula el seu
discurs a l’entorn de la història comtal i el període precedent, l’època andalusí. És per aquesta raó que l’any 2013, coincidint
amb els sis-cents aniversari de la desfeta del comtat, va produir l’exposició “O rei o res. 600 anys de la fi del comtat d’Urgell”,
que reunia peces arqueològiques, artístiques i documentals representatives de la història comtal. Moltes provenien dels
propis fons del museu, però d’altres foren prestades per diferents institucions i col·leccionistes. Algunes d’elles, com la
Marededéu d’Almatà, es restauraren expressament i s’exposaren per primer cop fora del seu entorn litúrgic.
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Aquest catàleg és el fruit d’aquella mostra i pretén, a més de difondre tots aquells objectes, fer una revisió dels nostres
coneixements sobre el comtat d’Urgell actualitzant dades de la mà dels estudiosos que millor les coneixen. El treball
d’aquests investigadors també ens ha permès descobrir altres objectes, alguns en institucions molt llunyanes, que han
aportat nova llum a aspectes desconeguts o poc tractats fins al moment, com poden ser la biblioteca dels darrers comtes
d’Urgell, l’estructura de la residència comtal balaguerina o la nissaga comtal després de la desfeta de 1413. És, però, una
recerca oberta. L’estudi dels documents inèdits que es van donant a conèixer obre molts camps nous d’investigació, així
com també les intervencions arqueològiques que es van realitzant tant al Castell Formós de Balaguer com en altres indrets i
residències de l’antic comtat. Cada nova dada aporta un matís nou i obliga a la reinterpretació dels coneixements.
A la vegada aquest catàleg dóna també a conèixer la col·lecció d’objectes baixmedievals del Museu de la Noguera
i constitueix la continuació de la línia editorial que vam obrir amb la publicació del catàleg de materials andalusins i el
d’objectes religiosos. Les diferents intervencions arqueològiques que s’estan fent i la política d’adquisició d’objectes del
propi museu fa, però, que aquesta línia editorial estigui viva i possiblement serà ampliada en un futur. I esperem que sigui així
perquè aquestes publicacions presenten l’essència de la institució museística, les seves col·leccions, i resumeixen la funció
primordial dels museus: conservar, estudiar i difondre aquest patrimoni públic que ens ajuda a definir la nostra identitat com
a poble i com a país.
Carme Alòs Trepat
Directora del Museu de la Noguera
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El comtat d’Urgell. Aproximació històrica
Prim Bertran Roigé †

La intervenció carolíngia
La intervenció carolíngia a terres catalanes marcà els inicis del que amb el temps va ser conegut com Catalunya. El
fracàs de l’expedició del propi Carlemany a Saragossa (juliol del 778), confiat que la ciutat andalusí es rendiria sense cap
resultat. La negativa de darrera hora d’al-Husayn, i encara l’estrepitosa derrota dels exèrcits francs en retirada, a Ronces-
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valles, en una emboscada perpetrada per bascons (15 d’agost del 778), capgirà totalment la relació inicial dels carolingis
amb les terres de l’antic regne visigot. La força d’Ab al-Rahman I, emir de Còrdova, evità noves temptatives separatistes
per part dels senyors de la frontera, a la vegada que molts dels “hispani” que havien participat en la fallida empresa carolíngia cercaren refugi al nord del Pirineu. Molts d’ells, eclesiàstics i decidits participants en la refeta cultural dirigida des
d’Aquisgrà, eren “hispans”, com Agobard de Lió, Claudi de Torí o Teodulf d’Orleans. I els retrobarem dintre de poc ben
actius en qüestions que afectaren de forma greu l’església que més tard en direm catalana.
Sembla que al voltant del 782 una missió franca s’adreçà cap a terres de l’antiga Tarraconense, encapçalada pel clergue Ègila, amb la intenció de refer les relacions entre l’església franca i la visigòtica o mossàrab. A la vegada (entre 783 i
788) hi hagué un intent de refer les relacions polítiques, amb intercanvis d’ambaixades entre Còrdova i Aquisgrà. En qualsevol cas, el 785, els habitants de Girona, veient els tractes que Carlemany havia donat als “hispani” que cercaren refugi
a la seva cort o al seu regne, decidiren lliurar-se als francs, per iniciativa pròpia. Fou el primer pas, de tot un seguit que
vingueren després. Així, vers el 789, els homes de l’Alt Urgell i la Cerdanya imitaren el que feia poc havien decidit els gironins, i ben poc després ho feren també els de Pallars i Ribagorça. Tot això passava en un context d’inestabilitat a la frontera

Fig. 1. Mural del comtes d’Urgell de
Jaume Minguell, ubicat al vestíbul de
l’Ajuntament de Balaguer
(Foto: Museu de la Noguera)
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superior andalusí, sobretot després de la mort d’Abd al-Rahman I, i la revolta d’al-Husayn de Saragossa contra Còrdova.
L’emir Hisam I envià tropes per castigar tant els revoltats andalusins com per frenar els avenços francs al sud del Pirineu. Les tropes d’Abd al-Malik saquejaren Girona, arribaren a amenaçar Narbona i Carcassona, derrotaren el duc Guillem
de Tolosa i al seu retorn, saquejaren i destruïren la ciutat d’Urgell. Només els canvis a Còrdova, amb l’entronització d’un
nou emir, al-Hakam I (796-822) feren plantejar la conveniència d’evitar les experiències dels recents saqueigs andalusins
a banda i banda del Pirineu. D’aquí que, a les darreries del segle VIII, la cort de Tolosa, que presidia el fill de Carlemany,
Lluís el Piadós, encarregués a un hispanogot, el comte Borrell, que tenia confiades les zones de l’Alt Urgell i la Cerdanya,
la fortificació, defensa i repoblament de la frontera, amb els punts forts d’Osona (Vic), Cardona i Casserres, possiblement
com a mesura prèvia al gran objectiu que era la conquesta de Barcelona.
Mentrestant, Urgell ha esdevingut l’únic de tots els bisbats de la Tarraconense que ha mantingut la continuïtat episcopal, fins i tot els durs anys del 750 al 780, en què la segona generació de mossàrabs tendí a abandonar la religió de pares
i avantpassats per adaptar-se a l’Islam dominador. Segurament, per intentar reduir distàncies entre l’Islam i la Cristianitat,
aparegué en el sí de l’església, versemblantment per iniciativa del bisbe Feliu o Fèlix d’Urgell, monjo de sant Serni de
Tavèrnoles, la que coneixem com a doctrina adopcionista, que qüestionava la divinitat de Crist (“...fill adoptiu en la seva
humanitat, fill no adoptiu en la seva divinitat, per qui el món fou redimit”, recorda el concili de Sevilla del 784). Va ser en
aquest context que Feliu d’Urgell va escriure la Disputa de Fèlix amb un sarraí, un text que no s’ha conservat, però deuria
contenir i defensar les seves posicions filoadopcionistes.
La proposta i l’actitud teològica de Feliu d’Urgell, però, tingué lloc en el context de primera ocupació i domini carolingi
sobre terres hispàniques (Girona s’havia lliurat el 785) i per això Carlemany i la seva cort, sobretot els grans eclesiàstics, ja
sigui per defensa de l’ortodòxia, sigui també per desvincular Urgell de la metròpoli de Toledo, regida pel també adopcionista Elipand, iniciaren la gran campanya de condemna de l’error felicià. El mateix Carlemany convocà un concili a Ratisbona (792) que condemnà l’heretgia i envià Feliu a Roma, obligant-lo a fer professió de fer ortodoxa. L’adopcionisme fou
condemnat de nou, davant d’un irretractable Feliu, en el nou concili de Frankfurt (794), amb condemna ferma a instàncies
d’Alcuí de York de la posició adoptada per Feliu.
El bisbat d’Urgell fou confiat a Leidrad de Lió (799-806), un dels hispans de la màxima confiança de Carlemany, que a
la seva vegada procedia a reformar i reconduir a la més estricta ortodòxia la clerecia urgellenca, començant pel monestir
de Tavèrnoles, des d’on sembla que sorgí l’adopcionisme. La regla benedictina s’imposà des d’aquest cenobi, mentre els
antics monjos haurien anat a cercar refugi a la frontera amb terres islàmiques, pel baix Solsonès, prop d’Ardèvol. Entre les
conseqüències més rellevants cal esmentar la desvinculació d’Urgell de la metròpoli Tarraconense i la seva adscripció a
la seu metropolitana de Narbona, que durà fins a la reconquesta de Tarragona.

Els primers comtes carolingis
Mentrestant l’administració carolíngia controlaria el “pagus” urgel·lità, que a grans trets seria l’actual comarca de l’Alt
Urgell. Però no tenim noms dels primers comtes fins a Borrell I, que fou comte a l’ensems d’Urgell i Cerdanya d’ençà del
813. Aquest personatge fou desposseït del seu càrrec el 820, i Lluís el Piadós el substituí per Asnar I Gal·lí (820-832), que
havia estat expulsat del comtat d’Aragó per una revolta del seu gendre, i després de cercar refugi a la cort de Tolosa, rebé
12

l’encàrrec de governar els comtats d’Urgell i Cerdanya, amb la comesa de defensar-los i repoblar-los en les zones frontereres meridionals. Succeït pel seu fill, Gal·lí I Asnar (824-834), el seu govern durà una dècada, fins que fou substituït per
Sunifred I (834-848), membre de la família comtal de Carcassona, i del comte Bel·ló, originaris del Conflent. Amb ell començaria la nissaga dels comtes privatius d’Urgell. El 842 aturà l’expedició de l’emir de Còrdova Abd al-Rahman II, i Mussa
ibn Mussa, que havien creuat les terres centrals de Catalunya i s’adreçaven a Narbona. Segurament fou a la zona de la Vall
de Ribes, on es frenaren els exèrcits cordovesos. És possible que el prestigi d’aquest fet decidís Carles II el Calb (el 844) a
confiar-li el bloc de territoris format per Barcelona-Girona-Narbona, a més dels d’Urgell-Cerdanya. Sunifred es feia càrrec,
per decisió de Carles el Calb, d’aquests comtats governats anteriorment pel franc Bernat de Septimània i que comportava
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també el govern de Narbona, Agde, Besiers, Lodeva, Melguelh i Nimes, cosa que el feia un personatge d’altíssima rellevància i li donà una hegemonia a Septimània i Gòtia equivalent de fet a la dels ducs, encara que Sunifred I mai va intitular-se
amb aquest càrrec, i ho féu només amb els de comte i marquès. Sunifred I restà en el càrrec, a diferència dels anteriors,
fins a la seva mort, assegurant la seva fidelitat i la de la terra als monarques carolingis.
El conjunt dels comtats formats per Urgell-Cerdanya-Conflent, a la mort de Sunifred I, foren regits per un enigmàtic
comte Salomó (849-870), potser un parent seu i versemblantment nebot de Bel·ló de Carcassona. Es tracta d’un personatge molt poc conegut, i del que sabem ben poc. Tanmateix es fa referència a la seva persona en la narració d’un viatge
a Còrdova que tingué lloc vers el 863, per demanar la devolució de les restes de sant Vicenç que estaven en poder del
valí de Saragossa, encara que més aviat sembla que es tractà d’un viatge diplomàtic per evitar la ingerència cordovesa
davant la revolta del comte Humfrid de Barcelona. La historiografia catalana més antiga, i els Gesta comitum Barchinonensium de forma especial, deixaren molt mal parada la fama d’aquest personatge, fins i tot atribuint-li, sense cap fonament, l’assassinat del pare de Guifré el Pelós. Aquesta interpretació d’un personatge tan rellevant de l’àmbit urgellenc,
s’ha d’interpretar en el marc de les tensions coetànies entre els llinatges hispanogots o autòctons i els governants francs
imposats des de la cort de Carles el Calb. El seu nomenament per a l’Urgell i la Cerdanya es pot interpretar també com la
voluntat de Carles el Calb de guardar un cert equilibri entre comtes autòctons a ponent i comtes francs als comtats de
llevant.
La mort de Salomó deixà vacants els comtats d’Urgell-Cerdanya, Berga i Conflent. D’aquí en la dieta d’Attigny, del
870, Carles II el Calb decidís confiar aquests territoris als fills del seu provat fidel Sunifred I: Guifré el Pelós rebé UrgellCerdanya, i Miró, dit el Vell, rebé el Conflent, almenys des del 871, en què ja apareixen documentats. De l’activitat de Guifré
com a comte d’Urgell en sabem poca cosa. Tanmateix fou rellevant la seva obra de repoblament dels territoris meridionals
i orientals del comtat, de forma especial la Vall de Lord, a la vegada que assegurava els límits meridionals en la línia de
Rialb, Pallerols, la Clua, Madrona, Torredenegó i Solsona, fins al Port del Comte, on, per la serra d’Ensija, es passava al
comtat de Cerdanya.
A la mort de Guifré, i com a conseqüència de l’aplicació de les decisions de Quierzy-sur-l’Oise (del 877), Guifré el Pelós
repartí els seus dominis entre els seus fills, talment com si fossin plena propietat. A conseqüència d’aquest repartiment,
Urgell quedà separat definitivament de Cerdanya, i fou confiat al fill Sunifred II (897-948), que en fou el primer comte privatiu, exclusiu i únic. Durant el seu llarg govern intervingué en afers pallaresos, i sobretot és conegut per haver convocat i
presidit l’assemblea eclesiàstica del 914 en la que es van refondre els béns d’antics monestirs decaiguts i se’ls va adscriure
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al cenobi, llavors ja benedictí, de sant Sadurní de Tavèrnoles. A la seva mort sense descendència va heretar el comtat el
seu nebot Borrell II de Barcelona (948-993). L’obra de govern de Borrell II coincidí amb el gran assalt d’al-Mansur per terres
catalanes, i sobretot sobre la ciutat de Barcelona i entorns (985), que deixà una profunda ferida tant física com en l’ànim
dels habitants. A conseqüència d’aquest fet i davant la negativa del rei franc Lotari I de prestar cap ajut al vassalls atacats,
a més del canvi de dinastia, en entronitzar Hug Capet a França, va fer que Borrell II i els seus successors mai més renovessin el jurament de fidelitat. Hom pot parlar, doncs, del primer pas clar cap a la independència de Catalunya.
L’obra de govern de Borrell II al comtat d’Urgell s’ha de destacar per haver reforçat la frontera, amb el nucli i castell
de Solsona, proper al de Cardona, que repoblà amb una carta de franqueses enormement generosa; amplià aquest espai
escantellat de la marca, per Sanaüja-Torà; i hom el troba fent diverses donacions als monestirs de sant Serni de Tavèrnoles
i de santa Cecília d’Elins, sense oblidar les concessions fetes a favor de l’església de sant Feliu de Castellciutat, arran de la
seva consagració (952) sota el pontificat del bisbe Guisad II: tots els delmes dominicals de la vall d’Andorra, l’església i el
castell de sant Vicenç d’Enclar, i els alous comtals d’Encamp i Canillo, punt de partida del domini episcopal sobre les Valls
d’Andorra. Els drets i béns de la mitra d’Urgell a Andorra, s’ampliaren de bell nou amb la permuta pactada el 988 entre el
comte d’Urgell-Barcelona i el bisbe Sal·la, en virtut de la qual permuta, l’església urgellenca cedia al comte diversos drets
i béns ubicats als comtats de Berga i Cerdanya (Sagàs, Merlès, Castell d’Areny, Pardines), mentre el bisbe i els canonges
eren compensats amb diverses propietats dins del comtat, i sobretot a les valls d’Andorra, a les viles de Lòria, santa Coloma, Andorra i Ordino. En el seu testament atorgà la vila de Tuixen a la canònica d’Urgell.

La dinastia dels Ermengols
La mort de Borrell II el 993, a Castellciutat va convertir el comtat d’Urgell, de manera definitiva, en una dinastia privativa, que coneixerem amb el nom dels Ermengols, donat que va ser el seu fill segon, Ermengol I d’Urgell, dit el de Còrdova
(992-1010), qui inaugurà la llarga dinastia de personatges que mantingueren aquest nom i l’identificaren amb la nissaga
dels comtes d’Urgell.
D’Ermengol I (993-1110) hom pot dir que amb ell l’Urgell s’obrí més àmpliament i decidida a Europa. Coneixem els seus
viatges a Roma (998 i 1001), on fou rebut pel papa Silvestre II, l’antic monjo Gerbert d’Orlhac, bon coneixedor de les terres
catalanes, i també s’entrevistà amb l’emperador Otó III (BONASSIE 1979-1981, I, 247), habitual resident a la capital de la
cristiandat. Afavorí la presència i els viatges de clergues urgellencs a santuaris ultrapirinencs, d’Occitània (Le Puy, santa
Fe de Conques) i d’Itàlia (Monte Gargano), en el marc d’aquella gran obertura al món dels voltants de l’any mil, i que féu
de la peregrinació una forma d’entrar en contacte amb altres indrets de l’Europa occidental i àdhuc de Jerusalem, destí
també de nombrosos peregrins catalans, com també ho fou sant Jaume de Compostel·la. Precisament en la segona de
les visites a Roma, el comte Ermengol acompanyà el bisbe Sal·la, i ambdós aconseguiren del papa Silvestre II la concessió
de la famosa butlla, encara avui conservada a l’Arxiu Capitular d’Urgell, en la qual el papa, amb la seva autoritat eminent i
indiscutible, confirma tots els drets i possessions del bisbe d’Urgell a terres andorranes.
Acusat d’homicidi, i penalitzat amb quinze anys de penitència, es redimí amb la donació de les viles de Sallent i Arcavell (997) a favor de la catedral. La relació amb els bisbes fou molt estreta, fins al punt que pactà amb Sal·la la seva
successió episcopal, que aquest volia per al seu nebot, el futur bisbe Ermengol (1003).
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Es llençà a campanyes contra els musulmans de Lleida, i caigué presoner a la batalla d’Albesa (1003), on hi va perdre
la vida Berenguer, bisbe d’Elna. Hom recorda Ermengol I com el personatge que participà en la famosa expedició catalana
del 1010, després de la crisi del califat de Còrdova a la mort d’al-Mansur. Aquella expedició que reportà prestigi i sobretot
diners als comtats catalans, va ser repetida en anys successius (1013, 1017, 1024), però el comte urgellenc hi perdé la
vida (el 21 de juny de 1010), com altres participants en l’expedició (entre ells els bisbes Aeci de Barcelona, Arnulf de Vic i
Odó de Girona). Del creixement econòmic del comtat sota Ermengol I hi ha símptomes prou evidents amb la tendència
a l’atresorament, almenys fins al 1020. Només cal veure el testament d’aquest personatge per veure-hi aparèixer una espasa realçada d’or, una funda d’or, una fíbula d’or, una sella realçada d’argent, un fre d’or, sis anaps d’argent o dos greals
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d’argent (BONASSIE 1979-1981, I, 342).
El fill i successor, Ermengol II, dit el Pelegrí (1010-1038), va regnar quan encara era un infant, i ho féu sota la tutela del
seu oncle Ramon Borrell de Barcelona. Va ser amb l’ajut del comte de Barcelona que es reconquerí Montmagastre, Alòs,
Rubió, Artesa, Vernet, Malagastre, dominant així el pas clau del Mig Segre. Tots aquests territoris els tindria en feu pel de
Barcelona.
Precisament la llarga minoria d’aquest comte, com la del comte següent, faran d’aquest primer terç del segle XI una
etapa difícil per a l’autoritat comtal a Urgell. Com diu F. Sabaté, “els senyors amb prou força han anat avançant pràcticament per propi compte” (SABATÉ 1995, 23), i així s’explicaria en primer lloc l’acció del bisbe sant Ermengol conquerint
Guissona i reordenant la zona més meridional del comtat, en el límit amb el de Barcelona-Osona (1024), i més tard, la
intervenció d’Arnau Mir de Tost, que controlà tota la vall d’Àger i s’endinsà també en terres avui d’Aragó.
L’exemple d’Arnau Mir de Tost posa de manifest com el comtat d’Urgell i el vescomtat d’Àger estaven de ple dret en
aquella Europa dels intercanvis i de les comunicacions. Sabem d’ell que tenia robes de Xipre i d’al-Andalus, miralls de
l’Índia, ornaments de França i d’Alemanya així com jocs d’escacs d’origen àrab o indi. Les seves propietats eren immenses
i distribuïdes no sols pel comtat d’Urgell, també pel de Pallars i la Ribagorça.
Ermengol II, seguint l’exemple de molts dels seus contemporanis, emprengué pelegrinatge cap a Terra santa, on hi
morí i hi fou sepultat. De nou es repetia la situació d’una altra minoria d’edat, la del fill Ermengol III (1038-1066), dit “el de
Barbastre”. Fidel aliat del seu contemporani, Ramon Berenguer I de Barcelona (1022-1076); amb ell signà pactes contra el
comte de Cerdanya, i ambdós feren campanya militar conjunta contra el rei musulmà de Saragossa (1058), i d’aquí prové
la conquesta de Pilzà, Purroi, Estopinyà i Canyelles, a la Ribagorça, incorporats al comtat i al bisbat d’Urgell, bo i preparant
el camí per a la conquesta de Barbastre. Per altra banda, i amb anterioritat, Ramon Berenguer I de Barcelona, aprofitant la
minoria d’edat del comte d’Urgell, dugué a terme la conquesta de Camarasa i Cubells (c. 1050), que formaran el “Marquesat”. D’alguna forma s’ha interpretat aquest fet com una manera de tallar els peus i evitar l’expansió d’Urgell cap al sud, en
direcció a Balaguer, Lleida i la vall de l’Ebre.
La darrera activitat bèl·lica del comte, als 38 anys, fou l’ajut a Sancho Ramírez d’Aragó en la conquesta de Barbastre. El
motiu d’aquest ajut, en un territori llunyà del comtat es devia a dos motius: el primer, per raó de parentiu, tota vegada que
la quarta esposa del comte, Sança, era filla de Ramir I d’Aragó, i per tant els dos sobirans eren cunyats; i el segon, perquè
no es pot menystenir la consideració de croada que s’atorgà a la no reeixida conquesta i assetjament de Barbastre, d’un
any de durada. La mort del comte-governador de Barbastre, Ermengol, per al-Muqtàdir ibn Hud, de Saragossa, el 17 d’abril
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de 1065, féu que Urgell tornés de nou a la reiterada situació de minories governants i de regències i tutories. La comtessa
Sança es féu càrrec del govern durant uns anys, de forma similar al que havia succeït al comtat de Barcelona en temps
previs de Ramon Berenguer I.
L’hereu, Ermengol IV (1065-1092) regnà amb tan sols dotze anys d’edat. Fou l’època aprofitada per la noblesa urgellenca (Ribelles, Pons, Alentorn, Peralta, Puigverd, etc) per consolidar els seus poders. A partir del 1075 es començà a refer
l’autoritat comtal. Tingueren un paper rellevant les aliances amb els regnes veïns, com l’enllaç de la germana del comte,
Felícia, amb Sanç Ramírez d’Aragó, mentre continua la bona entesa amb Ramon Berenguer I de Barcelona. Col·laborà en
les campanyes de Pere I d’Aragó. Va cobrar pàries dels reietons musulmans de Fraga i Lleida, i inicià, al final del seu regnat, una forta activitat de reconquesta, agafant nuclis forts com Calassanç, Pilzà, Calladrons i Peralta, i pel sud, completà
la conquesta del nord del Mascançà, de La Fuliola a Gerb, per tal d’embolcallar Balaguer i preparar-ne la seva conquesta.
Quedava així, la línia Guissona-Agramunt-La Ràpita-Gerb, com a línia de frontera. De la dificultat i feredat d’aquelles noves
terres incorporades a Urgell, en queda el record en nombroses expressions de cartes de poblament, com la de la Fuliola.
Els grans beneficiats foren la petita i mitjana noblesa com Guillem Isarn de La Fuliola, Guillem de Meià, Bernat de Vilves,
Arnau Dalmau, però també la canònica de santa Maria de Solsona, que rebé grans territoris (més tard la propietat del
Castell del Remei, coneguda antigament com la Torre del Bisbe), així com el monestir de Gualter o el de Tavèrnoles (cas
de Bellcaire). Ermengol IV, reforçat amb el triomf de la seva acció bèl·lica, i recuperant l’ascendència sobre la noblesa, no
dubtà a qualificar-se com a “consul”, “dux” i altres expressions que denoten la clara ascendència sobre els “nobiles viri” o
els “primates sui palacii”, als que al·ludeixen els documents coetanis.

Viratge cap a Castella i Lleó. Progrès urbà. El comtat es meridionalitza
El successor, Ermengol V (1092-1102), passà gairebé desapercebut, tota vegada que, casat amb Maria Ansúrez, filla i
pubilla del senyor de Valladolid, abandonà pràcticament el govern d’Urgell en mans del vescomte Guerau Ponç de Cabrera. Sembla que morí a Mollerussa, en una reacció islàmica derivada de la primera i fràgil conquesta de Balaguer (1101).
El seu fill, Ermengol VI (1102-1154), restà sota la tutela de l’avi, i aquest, ajudat pel vescomte Guerau Ponç, i la
col·laboració de Ramon Berenguer III de Barcelona, aconseguí la conquesta de la ciutat de Balaguer, als confins meridionals del comtat, i convertida a partir d’aleshores en capital, mentre Agramunt conservava la primacia en l’economia,
en tant que seca comtal i lloc d’encunyament dels denominats “diners d’Agramunt”. Amb la majoria d’edat d’Ermengol
VI, retornà a l’Urgell, on es casà amb Arsenda d’Àger, filla de Guerau Ponç de Cabrera. Prengué part en la conquesta de
Saragossa, ajudant Alfons I d’Aragó (1118). El 1133 renuncià a favor del bisbe i capítol d’Urgell tots els drets que conservava
o pogués tenir en el futur sobre les Valls d’Andorra, ordenant que en el futur els seus habitants juressin fidelitat al bisbe i
als seus successors com a bons vassalls. I encara és més digna de rellevància la col·laboració amb Ramon Berenguer IV de
Barcelona en la conquesta de Lleida (1149), ciutat de la que en rep una part en feu, i on els urgellesos hi foren presents com
a repobladors, no sols a la ciutat, sinó també a altres indrets de Segrià, com Algerri, Alfarràs, Almenar, etc. La trajectòria
castellana del comte ocupà la darrera etapa de la seva vida. Ajudà Alfons VII en la campanya d’Almeria (1147) i participà
en l’ocupació de Calatrava.
Amb aquest regnat s’acaben totes les aspiracions futures d’expansió d’Urgell. La conquesta de Lleida tallava els peus
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a qualsevol intent de conquestes futures. L’hereu, Ermengol VII (1154-1184), ja sigui per cercar un futur més prometedor
en terres llunyanes, ja sigui per l’arrelada tradició familiar, se sentí molt més atret pels regnes occidentals peninsulars.
S’ha dit que se sentia més senyor de Valladolid que no pas comte d’Urgell. Bon vassall de Ferran II de Lleó, el trobem
com a majordom reial, tinent de molts castells, cofundador de l’orde militar de santiago, i principal repoblador de Ciudad
Rodrigo i Ledesma, a l’Extremadura castellana, a la vegada que dirigí els exèrcits castellans en la presa d’Alcàntara (1167).
De la seva actuació a l’Urgell en queda les concessions de les cartes de privilegis a Agramunt (1163) i a Balaguer (1174),
amb una clara influència de la carta de poblament de Lleida de 1150, i que serà el punt de partida de l’organització municipal d’ambdues. És també del seu temps la fundació de la canònica premonstratenca de Bellpuig de les Avellanes (1166)
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que esdevindrà el seu panteó i el dels seus successors immediats. La seva esposa, Dolça, ja vídua, fou la impulsora del
monestir cistercenc femení de Les Franqueses (1186).
Amb l’hereu, Ermengol VIII (1184-1209) entrem en una etapa de declivi dinàstic. Els vescomtes d’Àger, de la família dels Cabrera, acostumats a l’absència comtal, reforçaren el seu poder i presència al llarg de les darreres dècades.
S’enfrontaren al comte i es negaren a retre-li homenatge pels castells d’Os i d’Àger. Malgrat les seves llargues estades a
Castella i Lleó, s’ocupà també d’Urgell, i així proclamà la Pau i la Treva, tant a Agramunt com a Castelló de Farfanya (1187),
com a acte de sobirania, i també de força sobretot envers el vescomte d’Àger. La política urgellenca es manifestà també
al voltant de 1198, quan tropes albigeses van envair l’Alt Urgell i saquejaren la Seu, amb l’ajut de Ramon de Cervera, senyor
de Juneda. Derrotà al comte de Foix, i Pere el Catòlic aconseguí fer-los signar treves a Lleida (1203) que aturaren, momentàniament, la lluita entre Urgell i Foix. Els darrers temps d’Ermengol VIII varen ser anys de turbulència pel rebrot de les
tensions amb els Cabrera, tota vegada que aquesta nissaga vescomtal preveia la mort del comte sense hereu masculí. La
filla Aurembiaix, i la comtessa vídua Elvira de Subirats, davant la incertesa de la continuïtat dinàstica i les vel·leïtats dels
Cabrera, es posaren sota la protecció reial, bo i prometent la filla i hereva Aurembiaix a Jaume, l’hereu del regne d’Aragó
i del comtat de Barcelona. La guerra contra el vescomte per apaivagar les seves pretensions, fou menada pels Cardona, i

Fig. 2. Turó de Montmagastre (Artesa de
Segre), amb les restes de l’església de
sant Miquel en primer terme
(Foto: Museu de la Noguera)
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assolà pràcticament l’hàbitat del Baix Urgell, en el triangle comprès entre Agramunt-Balaguer-Linyola. Calgué procedir a
la repoblació de molts nuclis i replantejar la sistematització defensiva d’aquest indret del comtat.
La mort d’Ermengol VIII cloïa la successió ininterrompuda de la primera nissaga comtal, al llarg de més de dos segles.
Pere I el Catòlic, en virtut del pacte de 1209 signat amb la comtessa vídua Elvira, lluità contra Guerau de Cabrera, que
s’havia apoderat de Balaguer, el capturà a Llorenç i el féu empresonar a Loarre. Però la mort del comte-rei a Muret (1213)
capgirà profundament la situació. I no sols es desfeu el pacte de 1209, sinó que el Cabrera s’apropià de nou del comtat,
mentre la petita Aurembiaix fou promesa al noble castellà Àlvar Pérez i es traslladà a viure amb ell a Toledo. De fet, davant
el buit i l’absència de la successora legítima, Guerau de Cabrera actuà amb total llibertat com a amo i senyor del comtat,
durant ben bé una quinzena d’anys, i fins els consellers del jove Jaume I reconeixen aquest estat de coses. Però en anul·larse el matrimoni d’Aurembiaix amb el noble castellà i retornar a les seves terres, la jove Aurembiaix, aconsellada pel seu
padrastre, Guillem de Cervera, es presentà davant del monarca reclamant els seus drets. La reclamació de la jove comtessa davant del també jove Jaume I, ha estat un dels episodis més reiterats del llegendari urgellenc. Reconduir la situació
d’acord amb els pactes equivalia a tocar moltes coses, i la petita noblesa urgellenca, que s’havia fet amb feus diversos,
restava fidel al Cabrera, mentre el poble menut i les petites poblacions veien amb bons ulls els drets d’Aurembiaix. De fet,
la recuperació dels drets a favor d’Aurembiaix implicà una campanya bèl·lica de més d’un any, amb la necessitat de rendir
plaça per plaça, des d’Albesa o Tamarit, a Menàrguens i Linyola, Balaguer, Agramunt i Oliana. Precisament fou a Agramunt
que, el 1228, s’hi signà el contracte de concubinatge entre Jaume I i Aurembiaix. Si Aurembiaix sobrevisqués al seu amant,
un fill d’ambdós, a elecció, heretaria el comtat d’Urgell, junt amb la Cerdanya, el Conflent i el Berguedà. Si no hi havia descendents, els drets i propietats d’Urgell revertirien als comtes-reis. Però al cap d’un any, Aurembiaix es casava amb l’infant
Pere de Portugal —parent dels Castro-Cabrera— i per tant, tot fa pensar que el contracte de concubinatge no es deuria
dur a terme. La mort de la comtessa el 1231, jove i sense successió, deixava en mans del marit el comtat d’Urgell. Aquell
mateix any, Jaume I oferí a l’infant portuguès la permuta d’Urgell pel regne de Mallorca, en qualitat de feu. Les ciutats de
Lleida i Balaguer passarien a domini reial.

Canvi de dinastia. La casa de Cabrera
Ponç de Cabrera (1232-1243) invocà el testament d’Ermengol VIII, segons el qual, si Aurembiaix no tenia descendència,
deixava el comtat a la seva germana Miracle, la seva mare. Recolzaven la seva causa bona part de la noblesa catalana,
com Arnau de Castellbó, Roger Bernat de Foix, els Cardona i Arnau Roger de Pallars. El 1242, Jaume I li retornà Balaguer.
Succeït per breu temps pel fill Ermengol IX (1243), a la seva mort, heretà el comtat el segon fill, Rodrigo, nascut i criat
a Castella, i que canvià el nom pel d’Àlvar (1243-1267), que arribà a Balaguer per primera vegada als 14 anys. El seu govern
presenta dues etapes distintes que cal assenyalar. Una és la segregació de fet, que no de dret, de la part septentrional
del comtat. L’altre fou el conflicte matrimonial. Ambdós aspectes, però, presenten íntimes relacions. Abans de posar els
peus a terres catalanes, els nobles urgellencs (Berenguer d’Anglesola, Bernat i Ramon de Ribelles, entre altres), feren per
manera de casar-lo, d’acord amb el rei, amb Constança de Montcada, neboda de Jaume I, que tenia aleshores 10 anys
d’edat. Les esposalles se celebraren a Seròs, el 1253, però el matrimoni mai va arribar a consumar-se. Mentrestant, un
altre sector de la noblesa urgellenca intentà un matrimoni alternatiu amb Sibil·la d’Anglesola. Però, quan aquest anava a
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celebrar-se, a l’església de Menàrguens, Àlvar va declarar, plorant, que volia per esposa Cecília de Foix. La boda del comte
amb Cecília de Foix, aquesta vegada per amor, se celebrà el 1256. Una conseqüència directa d’aquest fet fou la liquidació
dels malentesos i conflictes per qüestions de límits entre Foix i Urgell, pels dominis del nord del comtat. Es renuncià a
favor dels Foix tots els drets que poguessin reclamar des d’Oliana en amunt, inclosos la Vall de sant Joan, la Vall de Cabó
o Coll de Nargó. A canvi, Jaume I retingué com a càstig pel refús de Constança de Montcada les viles d’Agramunt, Oliana,
Linyola i Balaguer. El problema no solament fou polític, donada la intervenció reial i la solidaritat de molts nobles amb
el comte d’Urgell, també fou canònic, i entre els qui hi intervingueren cal esmentar fra Ramon de Penyafort. Tanmateix,
conflictes polítics i jurídics sobrepassaren les forces d’Àlvar que finalment optà per fugir amb la seva esposa Cecília cap a
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terres de Foix, on morí als 28 anys, tísic i físicament extenuat. Deixava hereus el seu fill gran Ermengol X (1267-1314) i Àlvar,
que es quedà amb el vescomtat d’Àger. El comte morí deixant deutes extenuants, impossibles de pagar ni amb les rendes
de Castella i molt menys amb les d’Urgell, sobretot tenint en compte que s’havien perdut importants territoris del nord i
Jaume I ocupava les principals places del sud.
El govern d’Ermengol X representa el darrer del llinatge dels Cabrera. Heretà el comtat als set anys. I sota la protecció
i el suport del vescomte de Cabrera, Ramon Folc, i altres nobles, prosseguiren l’enfrontament amb la corona, tant contra
el ja vell Jaume I, com després contra Pere el Gran. Precisament en una de les revoltes, que tingué com a centre la ciutat
de Balaguer (1278) Ermengol hi fou capturat i hagué de reconèixer el seu vassallatge respecte als comtes-reis. Una nova
revolta, el 1280, englobà els grans barons de Catalunya, que tornaren a fer-se forts a Balaguer. Però d’aquelles tensions i de
la seva solució en sortí una estreta aliança amb Pere el Gran, fins al punt que el comte d’Urgell i el de Foix l’acompanyaran
en l’empresa de Sicília (1282), mentre el vescomte de Cardona, Ramon Folc VI, dit el “Prohom Vinculador”, lluità al costat
del monarca defensant-lo de la invasió francesa de Felip II l’Ardit.
La ciutat de Balaguer obtingué d’aquest comte (25 de juliol de 1311) la concessió del privilegi de Paeria, configurada
per quatre paers i vint consellers d’elecció anual. De fet, es tractava més de restaurar i consolidar una institució precedent
—els estatuts inicials de la qual s’haurien redactat entre 1260 i 1284— després de tensions entre el comte i la universitat
de prohoms balaguerins, detalladament estudiada per Max Turull (DIVERSOS AUTORS 1995).
Ermengol X morí el 1314 a la localitat ribagorçana de Camporrells, sense hereus, després de la mort també del seu
germà Àlvar vescomte d’Àger. Deixava a la ciutat de Balaguer la fundació del convent de l’orde de Predicadors, o de sant
Domènec, a l’altra banda del riu, al cappont, i que és una de les joies gòtiques que la ciutat encara manté amb gran dignitat. La fundació del convent trinitari de Les Parrelles (1293) també està estretament lligada a aquest comte, el darrer de
la casa de Cabrera.

Urgell sota l’òrbita reial: Els comtes de la casa de Barcelona
La mort sense descendència d’Ermengol X hauria deixat el comtat i vescomtat en un greu problema de govern, de no
haver estat per l’actitud previsora del comte que en el seu testament disposava la venda del comtat al rei Jaume II, amb
la condició que el monarca casés el seu fill segon, l’infant Alfons, amb la seva reneboda Teresa d’Entença. La rapidesa
amb què actuà el rei fa pensar que el pacte havia estat previst molt abans de la mort del comte. Així aturà les pretensions
del comte de Foix i del comte d’Empúries sobre castells i espais limítrofes, que invocaven suposades concessions tant
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d’Ermengol X com del seu germà Àlvar de Cabrera. El matrimoni de l’infant Alfons amb Teresa es celebrà ràpidament a la
ciutat de Lleida, just als cinc mesos de la defunció d’Ermengol X. D’aquesta manera Urgell retornava de nou al casal de
Barcelona. El nou comte, Alfons I, va residir a la ciutat de Balaguer, on van néixer el seu primogènit Alfons (mort al poc
temps) i després el segon fill, Pere (futur Pere el Cerimoniós), com narra el propi monarca en la seva crònica: “E no gaire
aprés nasquem nós, e fom nats, complits los set mesos que fom engenrats, e nasquem tan feble e tan eixaquiós, que
no es pensaven les madrines, ne aquells qui foren a la nostra naixença, que poguéssem viure. E nasquem en Balaguer, a
cinc dies de setembre de l’any de la Incarnació de Nostre Senyor mil e tres-cents denou. E fo padrí nostre mossèn Ot de
Montcada e un clergue apellat Jai, capellà de la nostra mare, qui despuis fon rector d’Alcalà de Xivert. E per ço, així com
damunt havem dit, cuidaven-se que no fóssem nats a dies. E cuitaren-nos, en la cambra mateixa on fom nats, de batejar”.
La renúncia de l’hereu de la Corona catalanoaragonesa, Jaume, a la successió (1319), deixava Alfons d’Urgell com a
successor als drets reials. Mentrestant, l’actuació de l’infant com a comte d’Urgell l’obligà a mantenir fortes disputes amb
els Cardona, i a enfrontar-se amb els Foix per les sempre reiterades reivindicacions sobre el vescomtat d’Àger, però sobretot fou generós amb la ciutat de Balaguer, en confirmar antics privilegis, com el del mercat del dissabte.
La mort de la comtessa Teresa, a Saragossa (28 d’octubre 1327), deixava a Alfons hereu d’Urgell, i després d’ell el segon
fill d’ambdós, l’infant Jaume. Cinc dies després de la viduïtat, moria també Jaume II. D’aquesta manera Alfons esdevenia
rei, a la vegada que, en el moment de la seva coronació (16 de maig de 1328) feia comte d’Urgell el fill segon Jaume.
El regnat de Jaume I d’Urgell (1328-1347), tingué una llarga minoria, donat que l’heretà a l’edat de vuit anys. Urgell,
doncs, seguiria vigilat i regit directament per Alfons el Benigne fins al 1334. Tanmateix, les intrigues de la madrastra, Elionor de Castella, delerosa de beneficiar el seu fill l’infant Ferran, posaren en greu situació el futur del comtat, tota vegada
que un bloc ben important del patrimoni comtal, formà el Marquesat de Camarasa (incloïa Alòs, Meià, Camarasa, Vilanova
de Meià, Cubells, Ivars, Montgai, Santa Linya, Privà, Vernet, Fontllonga, etc.), creat per Alfons el 1330, en detriment del
comtat d’Urgell i el vescomtat d’Àger.
La mort prematura del pare, el rei Benigne, deixava la Corona en mans del seu germà Pere III el Cerimoniós. La relació
entre ambdós germans fou canviant i marcà profundament el devenir del comtat. Tot i que es negà a assistir a la coronació
del seu germà a Saragossa, Jaume I va estar molt unit al Cerimoniós, i li féu costat en nombroses circumstàncies, de la
mateixa manera que el Cerimoniós l’ajudà en la reivindicació fallida dels drets de la seva muller Cecília de Comenge, a la
mort sense fills mascles de Bernat de Comenge. Com a procurador general, hagué de detenir la seva germana, la reina de
Mallorca, Constança d’Aragó (1342), enmig del greu afer que enfrontava el Cerimoniós amb Jaume III el Temerari.
Només quan Pere III, sense descendència masculina, proclamà la seva filla Constança com a hereva dels drets reials,
Jaume d’Urgell, que es considerava amb dret indiscutible a l’herència, va trencar les relacions amb el germà i fou desposseït de la procuració general. Fou aleshores que, des de Saragossa, i tenint en compte que els comtes d’Urgell tenien
importants senyorius a l’Aragó, es convertí en un dels caps de la Unió aragonesa, i s’enfrontà al seu germà. Les tensions
entre ambdós foren prou grans i arribaren a l’extrem que, a les Corts de Saragossa de 1347, Pere III acusà públicament el
comte d’Urgell d’alta traïció, i el desafià personalment, ja fos armat o desarmat. De tota manera, les urgents necessitats
imposades per la guerra de Sardenya, per les tensions amb el regne de Mallorca i també amb el regne de Bugia, forçaren
el monarca a deixar les tensions a l’espera de altres solucions. Retornat el comte a Barcelona, el mateix any, de nou amb
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la condició de procurador general del regne, per assistir a les celebracions de les segones noces del rei, fou rebut pel
monarca amb tots els honors, però una greu i estranya malaltia, amb febre alta i pèrdua de visió, el dugué a la mort a l’edat
de 27 anys. La historiografia dels segles XV al XVII no dubten a atribuir un emmetzinament induït pel rei com a causa de
la mort.
Heretà el comtat, l’únic fill mascle, Pere II (1347-1408) dit el Savi. Com en el cas del seu pare, la jovenesa del nou comte
obligà la comtessa vídua Cecília de Comenge a actuar de tutora del fill fins a complir els requerits 14 anys d’edat. Cecília,
bona gestora i administradora, reféu les finances comtals, inicià la construcció de l’església de Santa Maria, que encara
avui és un dels referents visuals de la ciutat de Balaguer, i amb tota seguretat inculcà al fill una bona dosi de realisme,
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sobretot tenint en compte la trista experiència del seu pare en enfrontar-se al rei Cerimoniós. Féu per manera de trencar
les tensions del regnat anterior, i el jove comte, tot just proclamat major d’edat, es posà al costat del monarca en la seva
lluita contra l’infant Ferran, marquès de Camarasa, de Tortosa i de Fraga. Igualment col·laborà de forma activa en la guerra
contra Castella, on li fou confiada la defensa de Terol, Monreal i Daroca (1363). Tot amb tot, l’habilitat de Pere I féu que
aconseguís obrir ponts d’entesa entre el seu oncle Ferran i el monarca, de manera que el primer, sense hereus, el declarà
successor dels seus dominis, llevat de la baronia de Fraga. La mort de l’oncle, a traïció i per part de sicaris d’Enric de Trastàmara, amb l’aquiescència reial, marcaren profundament Pere II, i el menaren a apartar-se del rei, almenys temporalment,
tota vegada que el Cerimoniós tampoc respectà el testament de l’infant Ferran, marquès de Camarasa, i incorporà a la
Corona tots els seus dominis. La possibilitat de recuperar i refer de forma més coherent l’espai comtal urgellenc, s’esvaïa
de nou. Només la posterior col·laboració en el setge de Sogorb enmig de la guerra contra Castella, féu que el rei li cedís
la baronia de Fraga-Penyalba-Ballobar, amb l’obligació de fer-se càrrec dels deutes del seu oncle Ferran. Finalment, davant
les reticències de Pere II, el Cerimoniós acabà cedint-li tan sols, i de forma lliure, la baronia de Fraga (1369), a canvi de la
renúncia al testament de l’oncle Ferran.
Sota els comtes de la casa de Barcelona, i ben especialment, en temps de Jaume I i Pere II, i com diu F. Sabaté (SABATÉ
1995), la casa comtal s’organitza i s’ordena tal com ho féu la casa reial. Apareixen càrrecs i personalitats amb comeses
diverses, des de l’escrivà de ració, el camarlenc, el majordom, així com una gran presència de juristes, i consellers del
comte, aquests darrers membres de prestigioses famílies baronials, que denoten també la imbricació amb la cort reial.
Des d’un punt de vista territorial, el comtat s’ha meridionalitzat del tot, essent la zona més septentrional, Oliana, per
una banda, i el castell de Claramunt per ponent, i això encara amb una forta presència d’extensos dominis baronials i eclesiàstics, com Poblet, Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, o el capítol de la Seu d’Urgell.
A més, al llarg del segle XIV, es consoliden les demarcacions reials, com les vegueries, sobretot a efectes fiscals, encara que sovint s’hi donen canvis i mutacions, que afecten territori d’Urgell, això toca especialment les vegueries de Tàrrega
i Cervera, dins les quals hi ha nuclis del comtat. Per la seva banda, dins del comtat és inqüestionable la presència de dos
nuclis urbans que condicionen i es reparteixen tot el comtat: Balaguer i Agramunt. A efectes administratius, i sobretot de
percepció de tributs, el comtat es divideix en la “partida dellà Segre”, amb capital Agramunt, i la “partida dessà Segre”,
amb seu a Balaguer. La impossibilitat de recuperar el cobejat marquesat de Camarasa, tot i la voluntat de comprar-lo per
cohesionar el territori, foren un dels greuges que mai trobaren solució, ni per part del rei, com tampoc per part dels habitants del marquesat, que preferiren ser vassalls de la corona que no pas del comte.
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Les relacions entre comte i monarca, en les darreries del regnat del Cerimoniós, no foren gaire afectuoses, sobretot
després de les reticències que el monarca demostrà enfront l’herència de l’infant Ferran. D’aquí que el comte Pere, a la
segona meitat del seu regnat optés per fugir de la cort i de les intrigues polítiques i viure retirat a Balaguer, reforçant i
exalçant la importància i el paper cultural de la cort comtal, amb la formació d’una important biblioteca, reformant el
Castell Formós, a l’antiga suda islàmica, com també acabant l’església de Santa Maria, fundada per la seva mare Cecília
de Comenge, i aixecant nombrosos monuments arreu del territori, com la casa forta de la comtessa, a la riba esquerra del
riu, prop del convent dels dominicans, el castell d’Agramunt, la construcció de l’església de Santa Maria de Castelló de
Farfanya, a la part més dominant de la vila, o el magnífic claustre gòtic de la canònica de Sant Pere d’Àger.
Els darrers anys de la seva vida implicaren de nou Pere II en la política i els conflictes del Principat i de tota la Corona
catalanoaragonesa. És prou conegut com, a la mort de Joan I, sense descendència masculina, el comte de Foix reivindicà

Fig. 3. Sepulcre d’Ermengol X al monestir de santa Maria de Bellpuig de les
Avellanes (Foto: Museu de la Noguera)

de nou els seus drets a la corona enfront dels de Martí I l’Humà, aleshores rei de Sicília. Davant l’absència del rei, la seva
esposa Maria de Luna, ferma defensora dels drets dinàstics del marit, hagué de comptar amb l’ajut de Pere d’Urgell, que
es féu càrrec de la defensa dels territoris de Catalunya i Aragó, sobretot a Barbastre.
El comte, casat en primeres noces amb Beatriu de Cardona i Aragó, i sense descendència, maridà després amb Margarida, filla de Joan II Paleòleg, marqués de Monferrato i Isabel, filla del rei
de Mallorca. Aquest matrimoni l’emparentava no sols amb l’extinta casa reial mallorquina
sinó també amb la família imperial bizantina, fet que caldrà tenir molt present a l’hora
de valorar l’alta consideració de la dignitat comtal demostrada per la comtessa Margarida, sobretot en els moments tràgics de la solució de Casp i la revolta posterior del seu fill Jaume II.
Poc abans de la seva mort, Pere II va poder casar el seu fill i hereu, Jaume
II amb una filla del rei Cerimoniós i de Sibil·la de Fortià, la infanta Isabel, cosa
que el feia d’entrada cunyat del rei Martí, a la vegada que la comtessa aportava un substanciós dot de 50.000 lliures, que ajudaren a tenir una hisenda
ben sanejada i a incrementar el prestigi de la casa d’Urgell.

Jaume II el Dissortat i la fi del comtat d’Urgell
Jaume II, conegut com “el Dissortat” (1408-1412), inicià el seu govern
a l’edat de 30 anys, teòricament en unes condicions òptimes i en un ambient cortesà rellevant. Tot i la seva formació i educació en un ambient de
cert recel envers la cort reial, després de la sempre recordada experiència de l’avi Jaume I, el Dissortat eixí del seu aïllament a Balaguer i de la
distracció de la caça, per introduir-se en els entorns del seu cunyat, el rei
Martí l’Humà. Amb l’agreujant que es vinculà, per inexperiència i potser
també per lleugeresa, en el joc de les complexes faccions nobiliàries
aragoneses. El comte Jaume, en tant que baró aragonès, com a hereu
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d’Entença, Antillón i Fraga, liderà una de les faccions en lluita en el reialme, i liderà els que s’oposaven al pagament d’un
fogatge votat per les corts de Maella (1404), fet que li valgué les queixes del seu cunyat, el rei Martí. Amb tot, això no fou
obstacle per tal que la confiança i l’afecte del monarca es manifestessin en actes com el seu nomenament com a lloctinent
d’Aragó (juliol 1407). Com a tal tenia l’obligació de posar pau i ordre en les bandositats que amenaçaven el regne, i afectaven sobretot la ciutat d’Osca. Tanmateix, i com era d’esperar, una part dels aragonesos veieren en ell un antic compromès
i bel·ligerant en el conflicte de bandositats, i per tant mancat de la necessària imparcialitat. La manca de consens i les
queixes d’una part de la noblesa feren que Martí el Vell acabés revocant el nomenament. Només la mort de l’hereu de la
corona, Martí el Jove el 1409, a Càller (Sardenya), reconduí la situació a favor del comte. El monarca, mancat de fills mas-
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cles per heretar, li confià de nou la Lloctinença d’Aragó, i fins el féu Governador General dels altres regnes. De fet semblava
declarar-lo hereu. Però la pusil·lanimitat del monarca, i el seu interès, ben legítim, pel seu nét natural, Frederic de Luna, a
qui desitjava legitimar i esperava de Benet XIII d’Avinyó que ho fes amb la mateixa rapidesa amb que solia fer-se sempre,
va capgirar les coses per al comte d’Urgell: ja no era el candidat preferit. Caldria pensar en la posició de l’antipapa, amb
una fortíssima influència sobre la casa reial i sobre tots els territoris de la Corona d’Aragó. No és desbarrat imaginar que
Benet XIII, d’ençà de la mort de l’únic hereu directe i legítim, maquinava per trobar una solució al seu propi problema:
anar a Roma i ocupar l’autèntic soli de Pere. La solució d’un Frederic de Luna legitimat i hereu, com també la del comte
d’Urgell, filoromà, no li obrien amb facilitat el seu projecte de camí per triomfar en el Cisma. D’aquí que Benet XIII dilatés
al màxim la legitimació del príncep, i que, en fallir la consecució de descendència masculina amb el segon matrimoni del
rei amb Margarida de Prades, es posés en consideració el suport a Lluís de Calabria, fill de Lluís d’Anjou, rei de Nàpols i de
Violant d’Aragó, filla de Joan I.
La pusil·lanimitat del monarca i el sempre incert recolzament a favor del comte Jaume d’Urgell, es mostraren de nou
en l’anul·lació, per segona vegada, del nomenament com a lloctinent d’Aragó, a pressions de l’arquebisbe de Saragossa,
del justícia d’Aragó, Cerdán i les pressions també dels Urrea, enemics a ultrança dels Luna, favorables a la casa i causa
d’Urgell.
La mort del rei el darrer dia del mes de maig de 1410, al monestir de Valldonzella, després d’haver-li arrancat, suposadament, el consentiment del rei, amb un enigmàtic “hoc” a la pregunta formulada per Ferrer de Gualbes conseller
de Barcelona, “per tal que el regne pervinga a aquell que per justícia deurà prevenir”. S’obria un llarg interregne de dos
anys al llarg dels quals el nostre comte, com diu S. Sobrequés (SOBREQUÉS 1957), va mostrar un excés d’escrúpols, un
empatx de constitucionalitat i una manca de realisme, tot el contrari del que seria el seu gran rival, l’infant castellà Ferran
d’Antequera.
Així, acceptà la decisió del Parlament de Catalunya de retirar els exèrcits, quan no ho féu Ferran d’Antequera; va tolerar que la Governació l’exercís un clar enemic seu: Guerau Alemany de Cervelló, i encara el van ensarronar a l’Almúnia de
doña Godina, per tal que renunciés a la Lloctinència, quan hi tenia dret legal i legítim en virtut del nomenament fet pel rei
traspassat.
No hi ha dubte que el comte Jaume es trobà en una situació compromesa en haver hagut d’exercir la seva autoritat,
qüestionada a l’Aragó; també amb problemes per les bandositats al regne de València, entre Centelles i Vilaraguts —partidaris i detractors de la causa urgellista—; l’assassinat de l’arquebisbe de Saragossa, i encara més, la qüestió del Cisma,
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amb els interessos de Benet XIII per aconseguir i assegurar-se valedors a favor de la seva causa —considerava que Trastàmares a Castella i a Aragó havien de garantir-li un suport indiscutible pel triomf de la seva causa—, foren ben decisius
a l’hora de decidir a qui corresponia el tron d’Aragó. La sentència de de Casp es féu pública el 28 de juny de 1412, davant
la porta de l’església.
Fra Vicent Ferrer —fervent seguidor de Benet XIII i líder dels compromissaris— va arrossegar els vots del seu germà, fra
Bonifaci, el dels tres aragonesos (Berenguer de Bardaxí, el bisbe d’Osca, Domènec Ram, i el cartoixà Francesc d’Aranda), a
més del vot del ciutadà honrat de Barcelona, Bernat de Gualbes. L’arquebisbe de Tarragona, Pere de Sagarriga, dividí el vot
entre Alfons II de Gandia i el comte d’Urgell. El jurista Guillem de Vallseca, s’inclina per Jaume II. El valencià Pere Bertran
s’abstingué. Ja s’ha discutit a bastament sobre la equitat i la justícia de la sentència dels compromissaris; sens dubte la
causa del comte d’Urgell quedà bandejada per múltiples interessos i servituds, entre ells el de l’antipapa Pedro de Luna i
els interessos també de la burgesia barcelonina.
La reacció del comte en saber la decisió dels compromissaris ha estat qualificada d’indecisa (SOBREQUÉS 1957). Es
negà a prestar homenatge personalment al nou rei, i ho féu a Lleida per nuncis, a la Seu Vella (28 d’octubre de 1412). Fins
i tot el nou monarca s’avingué a tractar el matrimoni de la filla Isabel amb l’infant Enric, i a donar-li 50.000 florins en compensació de les despeses ocasionades per la defensa de la seva candidatura.
Però Jaume, desbordat pels Luna d’Aragó, que començaren pel seu compte la dissidència des del Castell de Loarre,
també pel noble urgellenc Berenguer de Fluvià i sobretot per la influència de la mare Margarida de Montferrato (“fill, o
rei o res” ha quedat com a força impulsora de la revolta), Jaume d’Urgell acabà sortint de la seva indecisió. La presència
de companyies ultrapirenenques, de gascons i anglesos, que ocuparen territoris urgellencs i altres del Principat, a més
del Pirineu aragonès, convertiren l’empresa en una guerra impopular, més quan no comptava amb el suport de cap dels
grans barons catalans, ni de la diputació del General ni de la totpoderosa burgesia barcelonina. I com diu S. Sobrequés,
Ferran I tenia al seu favor la legitimitat derivada de la sentència i la defensa de la pau i la constitucionalitat. El seu gran
valedor, Anton de Luna, es movia per interessos personals i els mercenaris estrangers, no cal dir-ho, participaven per
motius crematístics. La revolta deixà exhausta l’economia del comtat i el tresor comtal. Iniciada al maig de 1413 i finida
el 31 d’octubre, l’empresa militar quedà condemnada en no poder prendre la ciutat de Lleida, que es mantingué fidel a
Ferran d’Antequera. Agramunt, però sobretot Balaguer, estigueren al costat del comte, i sobretot la segona resistí un dur
assetjament que acabà el 31 d’octubre de 1413.
El procés contra el comte d’Urgell s’obrí amb anterioritat a la caiguda de Balaguer i al lliurament del comte al rei. La
sentència condemnatòria va suposar la presó perpètua per al comte, la confiscació dels seus béns com també els béns
de la comtessa-mare Margarida de Montferrato, i de la germana Elionor. Des de finals del 1413, Jaume, ara ja “el Dissortat”,
peregrinà de presó en presó, començant per la de Lleida, passant per la d’Urenya (Valladolid), Mora de Toledo (1420), i
l’alcàsser de Madrid (1422). La seva mare, condemnada també a presó, passà pel castell d’Alacant, i morí finalment en règim de privació de llibertat en una casa particular de Morella. Només amb la mort de Ferran I, el seu fill Alfons el Magnànim
suavitzà el règim carcerari del comte, i aconseguí de traslladar-lo a Xàtiva on hi morí el 1433 i on encara reposen les seves
suposades despulles.
Desfeta la nissaga comtal urgellenca, només faltava la destrucció del comtat. Molt aviat Ferran I procedí a la seva gra-
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dual però inexorable fragmentació. Repartit entre els seus fidels i aquells que l’ajudaren en la conquesta del comtat i el
setge de Balaguer, en un primer moment, ciutats, viles i territori quedaren en mans dels col·lectors reials. I a partir del mes
de juliol de 1414, començà la distribució entre diversos i múltiples afavorits, de manera que ben aviat res quedà d’aquell
comtat que arrelava en els primers temps de la intervenció carolíngia.
El juliol de 1414, Ferran I dóna a Anton de Cardona la vila d’Oliana, la més septentrional del comtat. Per l’octubre, afavorí
Jofre de Bracerola, secretari de la reina Leonor de Alburquerque, amb les viles de Cubells, Montgai, Camarasa, Torre de Bondia, que eren de Berenguer de Fluvià. Donà a Alfons de Pròxida, conseller de la reina, la vila de Tartareu. El 5 de desembre
1414, cedia a Guerau Alemany de Cervelló, governador de Catalunya, la vila i castell de Linyola, les salines d’Ivars, i els delmes
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del Pedrís. El 1415 afavorí Diego Fernández de Vadiello, col·laborador en el setge i conquesta de Balaguer, amb la vila comtal
d’Albesa, que marcava el punt meridional del ja desaparegut comtat. A Ramon de Bages li cedí l’emblemàtic lloc i castell de
Montmagastre. Vengué al comte de Foix la vila i castell de Castelló de Farfanya, per 34.000 florins, fet que explica la presència de l’escut de la casa de Foix en la gran portalada gòtica de l’església de Santa Maria de Castelló.

Fig. 4. Claustre de Sant Domènec
(Foto: Museu de la Noguera)

Ho acabà de liquidar Alfons el Magnànim, qui el 1416, donava en franc alou a l’arquebisbe de Tarragona, Pere de Sagarriga, Àger, la Règola i Corsà. Vengué la baronia de Ponts a Ramon de Casaldàguila. El 1417, donà al seu germà l’infant Joan,
la vila d’Agramunt. Li afegí, el 1418, la ciutat, castell i terres de Balaguer, amb el títol de senyor de Balaguer. I encara més
tard, afavorí l’abadia de Poblet amb la venda del castell i vila de Menàrguens, delmes dels blats de Bellcaire, Montsuar, Torre Neral, i la jurisdicció civil i criminal de Bellcaire, Montsuar, Torre Neral, Castellserà, Torredà, La Fuliola, Butsènit, Boldú,
Tornabous, Tarròs i Montalé, per 13.500 florins d’or d’Aragó.
El comtat, sense dinastia comtal, amb el territori repartit entre els vencedors, desaparegut el títol de comte d’Urgell i
substituït pel de “senyor de Balaguer”, deixava d’existir. Ni el record del vell i bell Castell Formós de Balaguer o la imponent
i famosa biblioteca formada pel comte Pere el Savi, restaren en peu.
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El Castell Formós de Balaguer, escenari del poder comtal
Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot

El 1879 un grup d’excursionistes barcelonins van visitar les restes del castell de Balaguer i van trobar-se només amb
“venerables runas rublertas de melancolichs recorts” (ANÒNIM 1879, 151). Els visitants van poder contemplar les restes
d’un naufragi que es remuntava a uns segles enrere, i que no deixava veure una realitat que avui, sis-cents anys després
de l’abandonament d’aquesta luxosa residència, només podem albirar a través d’un petit forat obert per l’arqueologia i la
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ciència històrica. A la vista de les restes que ens han pervingut d’aquest fastuós palau, costa d’imaginar-se l’aparença real
d’una residència que devia ser una de les més belles i luxoses de la Catalunya del moment. No existia a les terres de Lleida
cap altra com aquella, ni tan sols a la capital, un fet que devem a la munificència del cabdill andalusí que la va construir, i
a l’esplendidesa del comte Pere II d’Urgell, que la va convertir en l’escenari més manifest del seu poder.
Quan va heretar el comtat de mans del seu pare, el comte Pere es devia trobar un edifici d’època taifal especialment
luxós, tot i que segurament castigat pel pas del temps. Ignorem si aquells que el van precedir havien efectuat reformes
i millores, però sí sabem del cert que ell va renovar-lo de forma profunda, tot i respectar l’estructura principal i la seva
decoració d’època taifal. El setge de Balaguer de 1413 i el posterior espoli van suposar la fi d’una residència que havia vist
néixer reis i comtes. Malgrat tot, els treballs arqueològics que s’han efectuat des dels anys seixanta del segle XX han posat
al descobert un conjunt d’estructures i materials que ens situen davant un jaciment fonamental per entendre què era un
palau a finals del segle XIV i inicis de la següent centúria, fet a imatge i semblança de la residència d’un rei.
Diego Monfar, que va visitar el Castell Formós al segle XVII, va fer una descripció en la qual encara pot veure’s reflectit
el luxe que impregnava els murs d’aquell edifici, llavors ja completament enrunat: “En el otro risco ó recuesto, que está al
principio de la ciudad, á la parte de oriente, frontero de la puente, estaba edificado el castillo y alcázar de los condes, el
cual era muy fuerte y suntuoso, y de fácil defensa, segun lo denotan las ruinas y cimientos de sus muros y torres derribadas, edificados sobre otros mas viejos que estaban sobre durísimas y grandes peñas, todo de sillería y obra romana: su
grandeza y antigua majestad hoy mal se puede conjeturar, porque desde el año 1413 fué derribado. Queda algun rastro de
las cisternas, caballerizas y demás oficinas subalternas: la puerta era hácia el mediodia y de tal traza, que cuatro hombres
la podian defender; estaba muy adornada de jaspes, mármoles y pórfidos, de que hay algunos pedazos junto al castillo,
que son recuerdos de lo que fué en tiempos pasados, y testimonio verdadero de la inestabilidad y mudanza de las cosas
del siglo” (MONFAR 1853, I, 340).
El palau dels comtes s’aixecava sobre les estructures de l’antiga alcassaba islàmica i del palau taifal construït, segons
la tradició, per Yusuf al-Muzaffar, rei de la taifa de Lleida1. El 1105 la ciutat va passar de forma definitiva a mans cristianes,
però desconeixem el moment exacte en què els comtes van ocupar el palau de l’antiga suda islàmica i el van convertir
en residència comtal. Els primers que apareixen instal·lats d’una forma més o menys fixa són el comte Alfons i Teresa
d’Entença2. Hi van veure néixer els seus primers fills, entre ells l’infant Pere (1319), futur Pere III el Cerimoniós, que a la seva
1. Una interessant hipòtesi, recent, suposa que la construcció del palau pogués correspondre al califa Hisham III, que va exiliar-se, segons les fonts, a terres lleidatanes (ALÒS-SOLÉ 2010, 303).
2. Sobre la relació que els comtes van mantenir amb el castell, especialment a partir dels documents coneguts, vegeu CATALÀ 1979, 280-323.
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Crònica va afirmar que “fom nats en la casa baxa del castell de Balaguer, qui es al cap del gran Palau”. Queda clar, doncs,
que el conjunt del promontori balaguerí estava integrat per diferents estructures, ja que el sobirà empra en aquesta frase
tres termes significatius: casa, castell i palau (ARAGUAS 2009). El darrer d’ells, a més, va acompanyat d’un qualificatiu que
li atorga distinció i que permet suposar l’existència d’un espai amb un tractament decoratiu superior, identificable amb les
estructures del palau andalusí del segle XI.

El comte Pere i la reforma del Castell Formós
Lluny de rebutjar les estructures taifals i la seva decoració, els comtes d’Urgell van instal·lar-se al palau i van saber
conviure amb una estètica que els devia fascinar3. Aquesta voluntat conservacionista és la mateixa que es documenta en
diverses residències reials de la Corona d’Aragó, com els palaus de l’Aljafería de Saragossa, el de l’Almudaina de Mallorca i, en menor mesura, al Palau Reial de València4. Emperò, va arribar el moment en què la residència necessitava d’una
reforma important, segurament per adaptar-la al nou gust d’època gòtica. La reforma va ser promoguda pel comte Pere
II d’Urgell, que va respectar les estructures i la decoració andalusines i va plantejar els canvis en uns termes de solució
estètica continuista, a la manera mudèjar o morisca, un aspecte que la historiografia precedent no ha valorat en la mesura
necessària i que nosaltres avui proposem com una de les grans aportacions del projecte del comte5. En aquest sentit, pot
esmentar-se com a referent directe una residència reial que els comtes d’Urgell coneixien bé, el palau de l’Aljafería de
Saragossa, que va ser reformat a la baixa edat mitjana pels monarques catalano-aragonesos seguint solucions estètiques
afins a les estructures originals, és a dir, a la morisca (BORRÁS 1998, 169-205).
És gairebé segur que el comte Pere va voler dur a terme a Balaguer el mateix que diferents membres de la seva família
havien efectuat a l’Aljafería, ja que ambdós projectes compartien múltiples punts en comú. En ocupar l’antiga Suda de
Balaguer els comtes d’Urgell es van trobar amb un palau que havia esdevingut la representació màxima del luxe andalusí
en la decoració de residències, amb frisos d’estucs pintats, alabastres de gran qualitat i, sobretot, un impressionant conjunt de guixeries executades pels mateixos artesans que prèviament havien treballat al palau saragossà, de les quals ens
han pervingut uns 500 fragments, alguns d’ells policromats amb lapislàtzuli importat de l’actual Afganistàn, que era d’on
s’extreia el de més qualitat6.
Fins fa poc es creia que un dels elements més significats d’aquella residència era un impressionant safareig —alberca,
en castellà— de vint metres de llargada i tres d’amplada amb diferents brolladors d’aigua, ubicat en posició elevada, amb
el qual es regava una de les zones d’enjardinament del recinte. Se’l considerava com un dels elements principals del palau
taifal i, prenent com a model l’Aljafería, una hipòtesi recent havia proposat que fos flanquejat per dos testers decorats
amb arcs polilobulats i guixeries, els quals es reflectien sobre el llit d’aigua d’aquest safareig (CABAÑERO 2010, 302-303).
3. Sobre l’atracció que les elits de la Corona d’Aragó van manifestar per l’art islàmic i les produccions mudèjars vegeu SERRA 2013, 33-60
4. Al “Real” de València, que s’assentava també sobre una antiga almúnia taifal, es va produir una reforma gairebé integral en època gòtica que va respectar únicament les estructures andalusines de la denominada “casa dels marbres”, un espai que s’obria al jardí i que just al davant tenia un safareig (ALGARRA-LERMA-PASCUALRIBERA-SALAVERT 2006, 32-46; GÓMEZ FERRER 2012, 30-33; SERRA 2007, 121-148). A Castella documentem processos semblants que han estat molt més estudiats
que els corresponents a la Corona d’Aragó. Vegeu, entre altres, PÉREZ 2001, 37-57; PÉREZ 2006, 183-206.
5. Exceptuant un breu comentari de DÍEZ-CORONEL 1969, 350.
6. Sobre el palau andalusí de Balaguer i les seves guixeries vegeu, entre altres, EWERT 1971; EWERT 1979; GIRALT 1994, 232-238; MANCHO 2006, 167-170; ALÒS-
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SOLANES, 2010, 52-69; ALÒS-SOLÉ 2010, 297-323; CABAÑERO 2010, 283-326; CABAÑERO 2011, 535-556.

Tanmateix, els treballs arqueològics recents han confirmat que les restes d’aquest safareig corresponen, en realitat, a la
reforma d’època del comte Pere, però no sabem si es va bastir sobre una estructura similar anterior —vegeu el text de
Carme Alòs, Javier Escuder i Eva Solanes en aquest mateix catàleg7.
El comte Pere va plantejar la reforma del palau en uns termes que l’equiparen a la reialesa. Per aconseguir un resultat
similar en qualitat i efecte estètic al de les residències àuliques, va recórrer a les mateixes tècniques decoratives i, a voltes,
als mateixos artesans que treballaven per als monarques. Fins i tot, documentem la utilització de materials nobles com
l’alabastre i el jaspi, a banda d’altres de realment excepcionals com el pòrfir. La presència d’aquests materials resta atestada per la descripció abans mencionada de Monfar, però també a través de sengles fragments de jaspi (MN 1628) i pòrfir
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(MN 1626) que s’ha pogut recuperar en les intervencions arqueològiques al castell (Fig. 1)8. El jaspi s’extreia de pedres de la
zona de Tortosa i era relativament accessible, però el pòrfir era un material que calia importar. Les pedreres, ja esgotades,
es trobaven a Egipte, i d’aquí que els reis catalans optessin per espoliar peces ja treballades d’edificis sicilians d’època
normanda. Així ho va fer el cosí del comte Pere, Martí l’Humà, quan el 1407 va importar des de l’illa italiana elements de
pòrfir per a l’obra de la llotja del jardí del Palau Reial Major9, un projecte que, com veurem, manté importants punts de
contacte amb el de Balaguer. En definitiva, amb l’ús d’aquest material tan costós Pere s’equiparava a la reialesa, i ell n’era
conscient10.
No

conservem

documentació

explícita

sobre l’abast de la reforma del palau de Balaguer, però diferents fonts, juntament amb les
característiques del materials recuperats a les
excavacions, permeten corroborar que el projecte el devem al comte Pere. Una d’elles és el

Fig. 1. Fragments de jaspi i pòrfir procedents del Castell Formós de Balaguer
(Foto: Museu de la Noguera)

seu testament (1408), en què esmenta que va promoure la fortificació del castell i altres forces de la ciutat de Balaguer
(MONFAR 1853, II, 272-273). Una segona ve donada per l’adquisició el 1386 per part del comte de 25 parells de columnes,
amb les seves bases i capitells, procedents del claustre de l’església de Sant Feliu de Girona. Es tractava d’una estructura
erigida el 1360, i desmuntada el 1374 davant la imminència d’un enfrontament bèl·lic11. No sabem quin era el destí que el
comte volia donar a aquests materials, però és possible que volgués emprar-los en la renovació del palau balaguerí. Cal
tenir en compte que aquests elements van ser produïts en el context de l’explotació de les pedreres gironines, que va do7. Caldrà confirmar igualment quin va ser el sistema de proveïment d’aigua, ja que el recinte del Castell Formós es troba en una posició molt elevada en relació al
riu Segre.
8. El fragment de pòrfir apareix citat a ALÒS-SOLÉ 2010, 321, nota 58. El fet que fos localitzat a la rasa efectuada a la muralla el 1967, en la qual els materials d’època
andalusina i comtal apareixien barrejats, impedeix saber a quina fase constructiva cal atribuir la seva utilització.
9. GIRONA 1909-1910, 297, doc. 42; GIRONA 1915, 613, doc. 40; ADROER 1979, 95-99; BRESC 1996, 380. També va intentar fer-se amb elements d’aquest tipus portats
d’Àfrica. El 1402 el rei Martí enviava una ambaixada al rei de Tunis, i sol·licitava que se li demanessin “pilars de marbre, loses, piques e brolladors d’aygua e totes
altres nobleses de pedra” (GIRONA 1913, 181, doc. 52). Prèviament, Jaume II va fer portar igualment des de Sicília una banyera que va servir com a vas sepulcral en
el monument funerari del seu pare a Santes Creus, a més de dues columnes que finalment no es van incorporar al projecte (ESPAÑOL 1999b, 467-474; ESPAÑOL
2002, 43-44).
10. A banda dels materials de Santes Creus, les úniques restes conservades a Catalunya d’aquest material aplicat a obres medievals les trobem a Tortosa, en una
base i una columna del claustre.
11. Vegeu cat. 1-2 on aportem l’aparell crític corresponent.
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nar lloc a la producció seriada de materials d’aplicació arquitectònica com els que va adquirir el comte (ESPAÑOL 1999a,
77-127; ESPAÑOL 2009a, 963-1001). De fet, a les excavacions del Castell Formós s’han localitzat un capitell i una imposta
que responen precisament a aquestes produccions que, com a mínim, proven que el comte va entrar en contacte amb
aquesta indústria. L’arribada de materials gironins a Balaguer s’atesta, a més, a través d’altres capitells conservats al Museu
de la Noguera procedents d’edificis desapareguts del nucli antic de la vila.
A banda d’aquestes referències indirectes, hi ha un parell d’indicis que demostren que la mort del comte Pere, juntament amb el setge de la ciutat el 1413, van impedir l’acabament de la reforma. El primer d’ells és un document del 27
de setembre de 1409 on llegim que el rei Martí va comunicar-li a la comtessa Margarida l’enviament de quatre esclaus
sards per treballar en “lo vostre alberch”, i perquè “continuets la dita obra per amor de nos” (GIMÉNEZ 1901, 264, doc.
LXXXI)12. També demostra el no acabament de les obres a la mort del comte Pere la troballa a les excavacions del castell
d’un conjunt d’elements petris esculturats, alguns d’ells a mig treballar. Es tracta d’una sèrie de dovelles amb perfil nervat
i diverses estructures de suport que confirmen la intenció del comte de bastir una estructura a base d’arcs de mig punt o
porxos (cat. 1). Van ser realitzats amb una pedra calcària blanca d’aparença força peculiar, de característiques semblants
a la pedra de Santanyí (Mallorca). El tipus de pedra emprat a Balaguer és també molt similar al que es va utilitzar en la
construcció del claustre de Sant Pere d’Àger, un altre dels projectes artístics materialitzats pel comte. Per tant, podríem
estar al davant de dues obres simultànies, i més tenint present que l’obra del claustre agerenc va restar també inacabada
a la mort del noble (FITÉ 1997, 154; FITÉ 2003, 194).
Aquesta important estructura del palau de Balaguer pot correspondre a un paradís (FITÉ 1997, 154), un evocador terme
amb el qual s’identificaven els miradors de l’època. Sovint, aquestes galeries s’obrien a grans espais com patis o jardins,
per permetre la seva contemplació. Són presents i tenen molt protagonisme als principals vergers de la Corona d’Aragó
d’aquells anys, com els dels palaus reials de Barcelona —el Major— i València. El jardí barceloní va ser àmpliament reformat
sota l’atenta direcció de Martí l’Humà, en el marc d’un projecte iniciat cap a 1401 i finit el 1407 que ens és ben conegut a
través de la documentació (ADROER 1979, 51-52, 56 i 85-100; BRESC 1996, 375-386). Aquest jardí mantenia importants similituds amb el de Balaguer, entre elles, l’existència d’un mirador que va poder servir d’inspiració al comte Pere. Els termes
estètics en què van ser dissenyats ambdós vergers no devien diferir en excés, i d’aquí que el comte també projectés una
llotja des de la qual gaudir de moments íntims i d’esbarjo. La de Barcelona era una galeria de doble nivell que es va emplaçar en un dels costats del jardí, adossada al mur exterior del Saló del Tinell, a l’actual pati del Museu Frederic Marès13.
L’estructura original ha desaparegut, però l’evoquem a través de la reconstrucció historicista que avui podem contemplar
al mateix emplaçament, i també a partir d’alguns croquis i dibuixos14. L’estructura del primer nivell, a base de porxos, és
12. Tanmateix, és també possible que aquesta notícia faci al·lusió a la denominada “casa de la comtessa”, la segona residència dels comtes a Balaguer, un edifici que
Monfar descriu en aquests termes: “Era esta casa á modo de una fortaleza, con sus cavas y torres, muy curiosamente labrada: servia de palacio y casa de campo
para los condes en las primaveras; edificóla la misma condesa doña Margarita, y estaba muy cerca del monasterio de predicadores, aunque hoy no queda rastro de
ella, porque las avenidas del rio la debieron de derribar, por no tener reparo contra él” (MONFAR 1853, II, 516). D’altra banda, és molt possible que els esclaus sards
procedissin de la colla que el rei Martí tenia treballant a l’agost del mateix 1409 a la seva residència de Bellesguard (GIRONA 1909-1910, 308, docs. 71-72).
13. Aquestes galeries de doble nivell amb el pis baix articulat a base d’arcs de mig punt, entronquen amb el model que es dóna a inicis del segle XIV al regne privatiu
de Mallorca en palaus com el de Perpinyà (galeria de l’ala de ponent), l’Almudaina (façana meridional) o Bellver. Sobre aquests exemples vegeu DOMENGE 2014a,
330, fig. 29-31.
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14. Un d’ells és el de I. Serra Goday, reproduït a ADROER 2010, 17, fig. 4.

la mateixa que trobem a Balaguer, mentre que l’aparença interior d’ambdues no devia ser gaire allunyada de la llotja que
apareix en una pintura de Pedro Berruguete, la Mare de Déu de la Llet recentment dipositada al Museu del Prado (SILVA
2001, 354, làm. 91), on s’ha representat un paradís cobert amb un embigat de fusta a la morisca, un element ornamental
que, com a mínim, sabem que existia a la llotja del jardí barceloní. Un altre aspecte a tenir en compte és que la construcció
d’ambdós miradors va ser simultània, ja que el de Barcelona es va erigir entre 1406 i 1409, mentre que el de Balaguer va
restar inacabat a la mort del comte Pere el 140815.
Un altre punt de connexió entre els jardins del rei Martí i el comte Pere el trobem en l’organització de la irrigació a
través d’una “alberca” o safareig central, d’acord amb el sistema tradicional andalusí. L’arqueologia ha confirmat en data
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recent la datació del de Balaguer, això és, en època del comte Pere, cosa que s’ha de posar en connexió amb la construcció del safareig de Barcelona el 140716. Es tracta d’un tipus d’estructura de la qual també tenim constància als palaus reials
de l’Aljafería de Saragossa i al Reial de València17, dos edificis que el comte Pere coneixia de primera mà i que hostatjaven
sengles vergers segurament referencials per al del Castell Formós. Aquests palaus, a més, compartien amb el de Balaguer un esplendorós passat àrab des del punt de vista arquitectònic, especialment el primer d’ells. Els vergers del palau
de València, els més celebrats de la Península en aquells anys, també s’admiraven des de diferents miradors, com el que
donava al jardí principal, o el que comunicava les estances de la reina amb els jardins adjacents (GÓMEZ-FERRER 2012, 33
i 252)18. El jardí de Balaguer tampoc devia diferir dels construïts pels mateixos anys per Carles III de Navarra, dit el Noble,
als seus palaus de Tafalla i Olite. Al d’Olite tenim constància, a més, de l’ús de materials ceràmics portats de València, i
d’una galeria que donava al jardí, sortosament conservada19.
És molt probable que el comte volgués erigir a Balaguer un jardí similar al del seu cosí el rei Martí, digne d’un palau
especialment luxós que havia esdevingut el centre de poder del comtat. A la vista del que ens ha pervingut, sembla que
el verger de Balaguer va ser un dels espais del castell on el comte va esmerçar més esforços i recursos per al seu embelliment. L’excepcionalitat de les restes conservades converteix aquest element en un dels escassos jardins medievals de
la Corona d’Aragó dels quals ens han pervingut estructures i elements decoratius, a diferència d’altres que han desaparegut, com els dels palaus reials de Barcelona, Perpinyà i Tortosa. Els treballs arqueològics fins ara efectuats al recinte no
15. Com era habitual en ell, el rei Martí va seguir de molt a prop la construcció de la llotja del seu jardí. Segons les peticions del monarca, s’havia de cobrir amb “arqueres o croers de pedra” (GIRONA 1909-1910, 286, doc. 11; 293-294, docs. 31-35; 295, doc. 37; 296-297, docs. 40-42; 299-300, doc. 48; 300-301, doc. 50; 306-307,
doc. 67; GIRONA 1915, 614, doc. 43), tot i que en un moment donat sembla que hi volia instal·lar una coberta de fusta (ADROER 1979, 56 i 69-71). Cap a 1408-1409
sabem que en l’obra de la llotja va intervenir el mestre moro Faraig de Gali, junt amb dos artesans moros més, tots ells procedents de Saragossa (GIRONA 1909-1910,
306-307, docs. 67 i 69; ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2012, 30). Vegeu també la documentació sobre la llotja publicada a ADROER 1979, docs. 30, 34, 38, 74, 77, 80, 82-87,
89, 94, 96, 101-102, 105, 112-115 i 144. Altrament, a través d’un document anterior, sabem que el jardí era envoltat per un “andador qui deu esser galeria e deu anar a
redort del ort (...)” (GIRONA 1909-1910, 284, doc. 3).
16. GIRONA 1909-1910, 297, docs. 41-42; 301, doc. 52. En un altre document s’atesta que el rei va donar instruccions molt precises sobre com construir-lo (GIRONA
1915, 613, doc. 40).
17. A les excavacions dutes a terme al Reial de València als anys vuitanta del segle XX va ser localitzat el safareig que hi havia ubicat al davant de la “casa dels marbres”
(ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 34; GÓMEZ-FERRER 2012, 30, 252 i 259). Per als dos safareigs de l’Aljafería vegeu MARTÍN-SÁENZ 1998a, 74-76;
MARTÍN-SÁENZ 1998b, 191-193 i 196-198.
18. Sobre els jardins del Reial de València vegeu també INSAUSTI, 1993.
19. Al de Tafalla existia un pavelló efectuat a base d’arcades que cal relacionar també amb la galeria o mirador que el comte Pere pretenia erigir a Balaguer (HARVEY
1990, 45; MARTÍNEZ DE AGUIRRE 2013, 191-218).
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permeten delimitar l’extensió que ocupava el de Balaguer, però les restes aparegudes semblen indicar que es distribuïa
en diverses zones, una d’elles al davant del safareig20, i com a mínim una segona en les immediacions de l’actual porta
d’accés al recinte, on van aparèixer encara in situ canalitzacions d’irrigació decorades amb alicatats i rajola pintada.
L’aparença general del jardí de Balaguer no devia ser gaire allunyada dels exemples esmentats, ja que tots responien a
un model comú. La flora es devia distribuir als costats dels denominats “andadors”, una mena de passadissos destinats a
la circulació i que documentem als jardins de València i Barcelona. És possible que, com aquests, el verger del comte Pere
inclogués fonts i brolladors, a més de pèrgoles de fusta per gaudir d’ombres i d’espais concrets de lleure, com trobem a
València i als jardins navarresos d’Olite i Tafalla. La irrigació del jardí comtal s’organitzava a partir del safareig conservat,
que potser es nodria d’aigua a partir d’una sèquia que, a dia d’avui, no ha estat localitzada21. En el futur, caldrà escatir
també com es distribuïa l’aigua per les diferents zones enjardinades, i també com es feia arribar a les canalitzacions decorades amb alicatats.
La contínua voluntat d’emulació reial que palesa el comte Pere en les seves empreses artístiques també es pot fer
extensiva al jardí del Castell Formós de Balaguer. Ambdós vergers es van plantejar a partir d’unes mateixes directrius que
responien als principis de l’arquitectura musulmana, en què l’aigua i els brolladors hi jugaven un paper fonamental. El gust
per aquest tipus d’enjardinaments s’emparava, parcialment, en el bon ofici dels artesans mudèjars afincats a València i
l’Aragó, especialment pel que fa a la seva decoració. El rei Martí va emprar al seu jardí pilars de marbre i jaspi, així com
elements de pòrfir tramesos des de Sicília, però també ceràmiques portades dels alfars de Manises i Paterna, unes produccions que retrobarem al jardí de Balaguer. A la vegada, el monarca va fer treballar mestres moros en la construcció
i decoració de la llotja, uns artesans que també documentem a Balaguer efectuant enteixinats de fusta, no sabem si pel
jardí o per a les estances del palau.
És igualment evident l’ascendent sicilià d’aquests jardins, on els brolladors i les estructures de circulació d’aigua a la
manera oriental jugaven un important paper. El rei Martí els coneixia de primera mà, atès que havia residit a l’illa, i d’aquí
que alguns dels materials que es va fer portar d’allà —principalment els pòrfirs— procedissin del palau reial dels normands, de la seva cèlebre Capella Palatina, i del palau de l’arquebisbe de Palerm (BRESC 1972, 55-127; BRESC 1996, 380381). La riquesa dels vergers executats a Barcelona i Balaguer era l’expressió i la manifestació més palpable del poder dels
seus propietaris, de la mateixa forma que ho veiem amb els jardins sicilians. El palau de Balaguer havia de ser el símbol de
la continuïtat dinàstica dels Urgell, així com l’expressió màxima de la sobirania comtal, d’aquí que se’l dignifiqués amb un
esplèndid jardí i se’l distingís, així, de la resta de residències que els comtes posseïen dins el seu àmbit de poder.
Una dada que podria posar-se en connexió amb la construcció del jardí de Balaguer, o si més no amb la seva gestió, és
una carta del 1404 en què Martí l’Humà escriu a la comtessa Margarida prometent-li l’enviament del tractat De agricultura
de Pal·ladi (GIRONA 1915, 547, doc. 28). La notícia no només s’ha d’interpretar en clau bibliòfila, sinó també per la seva
20. El testament del comte Pere certifica que el castell de Balaguer tenia un “(...) patii castri predicti ad latus capelle ibi jam constructe cujus ecclesie caput existat
versus orientem (...)” (MONFAR 1853, II, 269). Aquesta ubicació topogràfica de la capella del castell permet deduir que el pati esmentat es correspon amb la zona
de davant del safareig. El pati del castell també apareix esmentat al procés contra Jaume el Dissortat, en què s’afirma com durant un moment determinat del setge
el comte “fecit congregari gentes armigeras in patio castri Balagarii” (BOFARULL 1868, I, 77). Un altre dels testimonis del procés ens ofereix una interessant precisió
topogràfica en afirmar que “exint ell (...) de la cambra et essent en lo pati del castell troba mossen Alfonso Suaris” (BOFARULL 1868, I, 166).

32

21. Aquest sistema de provisió d’aigua va ser el del Reial de València (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 38; GÓMEZ-FERRER 2012, 253 i 258-259).

possible vinculació amb la gestió i manteniment del jardí comtal. Pal·ladi era un autor tardoantic de gran fortuna a l’edat
mitjana, ja que la seva obra era un dels escassos tractats d’agricultura que circulaven en aquell temps per tot l’occident
europeu. L’obra es presenta en forma de calendari agrícola, ja que es troba dividit en tants llibres com mesos té l’any. Al
llibre primer, per exemple, tracta qüestions com l’ensenyament de l’agricultura, la preparació de terrenys, la sembra, la
plantació i els empelts. Inclou també informacions sobre el cultiu de diferents fruiters, horticultura, ubicació de la vivenda
del propietari i les dependències de la casa matriu, avicultura, apicultura, utillatge, animals domèstics, la qualitat de les
aigües i els terrenys, aljubs i estanys, etc. També són interessants les seves digressions sobre la construcció, els paviments, la calç i la sorra, els murs de maó, l’estucat i els revestiments, o els sostres de canya, cosa que explica que l’obra
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es convertís en el màxim difusor de les propostes de Vitruvi en aquells anys (PALADIO 1990)22.
El text de Pal·ladi era un bon manual per algú que volgués erigir una residència rural, o per aquell que tingués interessos en hortofruticultura. Els seus continguts demostren que era especialment apropiada per algú com els comtes d’Urgell,
que en aquell moment es trobaven enllestint la reforma del seu palau. No es tractava ben bé d’una residència de camp,
però comprenia un verger que, de ben segur, va motivar que cerquessin informació i consell per tal que l’obra arribés a
bon fi i el seu manteniment posterior fos l’adequat. Crida l’atenció que la petició del llibre al rei Martí l’efectués la comtessa Margarida, la qual cosa podria indicar que tenia interessos en el tema o que, fins i tot, assumís un paper principal en
l’organització i decoració del Castell Formós. No ha d’estranyar que fos així, ja que és coneguda la seva implicació en alguns dels projectes artístics comtals d’aquells anys, com les pintures murals de sant Miquel de Montmagastre i l’execució
del retaule d’Albesa, on veiem que les seves divises heràldiques campegen al costat de les del seu espós (VELASCO-FITÉ
2011, 141-143). La forta i aclaparadora personalitat de la comtessa, àmpliament destacada per la historiografia, s’adiu
molt bé al perfil que aquí esbossem d’ella, i no pot descartar-se que el seu protagonisme en la decoració de la residència
comtal de Balaguer reflectís el gust d’una dona educada a la Llombardia del pre-Renaixement.

Guixeries, enteixinats i mestres moros
Una de les referències més importants i interessants sobre la reforma del palau en temps del comte Pere té a veure
amb els treballs que hi efectuava un artesà moro el 1402. El rei Martí escrivia aquell any al seu cosí demanant-li que “lo
moro maestre de la obra dalmetaruez [d’almocarnez?], qui us obre a Balaguer”, inspeccionés una obra que tenia entre
mans a Barcelona. Es tractava d’un mestre de fer almucàrabs, que per cronologia i context, cal interpretar com un artesà
especialitzat en la realització d’enteixinats de fusta. Amb tot, com que el moro era molt gelós de la seva muller i no es
volia separar d’ella, el rei, car “no volents ajustar mes de dolor a son mal”, en un gest de benevolència i comprensió, va
trametre al comte les mides de les dues cobertes que volia executar, una destinada a l’esmentat mirador del jardí i l’altra
a la galeria de la plaça del Rei. A la vegada, demanava al comte, “qui entenets molt bé la manera del obrar”, es preocupés
de dirigir els treballs que havia d’efectuar l’artesà (GIRONA 1913, 183, doc. 61; ADROER 1979, 55-56 i 162-163, doc. 30 i 34).
Les deduccions que podem efectuar a partir d’aquesta notícia són diverses. Primerament, una de força òbvia: que el
palau de Balaguer s’estava reformant àmpliament, i que l’obra la promovia el comte Pere. Els treballs devien ser importants,
22. Sobre la incidència d’aquesta obra en la doctrina arquitectònica de l’època a Catalunya vegeu ESPAÑOL 2002, 264-265, que recull referències sobre diferents
exemplars conservats a les biblioteques del noble Bernat de Palau (1349), de Castelló d’Empúries; o de Ramon Vinader (1356), doctor en lleis de Barcelona, entre
altres.
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Fig. 2. Restes de la capella de Santa Maria de la Suda al recinte Castell Formós
de Balaguer
(Foto: Museu de la Noguera)
Fig. 3. Vestigis d’un embigat de fusta
descoberts a l’interior de la capella de
Santa Maria de la Suda
(Foto: Museu de la Noguera)

ja que s’estaven efectuant cobertes i el comte gaudia dels serveis d’un mestre vingut de fora, especialitzat en enteixinats
d’aparença morisca. Crida també l’atenció que el rei Martí esmenti les aptituds del comte davant d’aquest tipus d’empreses.
Com a incansable promotor artístic, Pere devia estar familiaritzat amb la direcció de projectes i devia implicar-se a fons,
de la mateixa forma que ho feia el rei Martí23. No estranya —però esdevé simptomàtic— que el monarca sol·liciti el favor
del comte en un assumpte com aquest, cosa que demostra que el segon contractava artesans solvents i de qualitat, segurament arribats de Castella o l’Aragó. Això el situa en una posició capdavantera, a l’avantguarda en relació amb determinades empreses artístiques o solucions estètiques, i al mateix nivell que la reialesa, fet que ens permet recuperar la idea
d’emulació reial que hem manifestat en altres texts d’aquest catàleg. En aquest sentit, al mateix temps que el comte duia a
terme les cobertes morisques del seu palau de Balaguer, el rei Martí adquiria alguns sostres amb les mateixes característiques —procedents de Xàtiva— destinats al Palau Reial Major i a la tribuna o capella reial de la Seu de Barcelona24.

23. Sobre aquesta darrera qüestió vegeu ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2011, 26-27 que recullen un conjunt de notícies on el rei apareix directament involucrat, opinant i prenent decisions al voltant de les obres que costejava.
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Altrament, la notícia del 1402 sobre el mestre moro que treballava a Balaguer pot posar-se en connexió amb una de
les troballes efectuades en les excavacions del Castell Formós. Durant les campanyes de 1982-1987 es va poder excavar
amb extensió la cambra que avui s’identifica amb un espai singular, ubicat a la zona nord-est del safareig, una sala on van
aparèixer alguns del materials més notables de tot el jaciment (Fig. 2). Aquesta estança decorada noblement mesura uns
quinze metres de llarg per set d’ample. Es troba orientada en direcció E-O i presenta una zona elevada a llevant a la qual
s’accedeix a través d’una graonada. Es tracta, doncs, d’una capella i del seu corresponent presbiteri, atès que al paviment
que s’emplaça al capdamunt de la graonada clarament s’adverteix un conjunt de pedres, situades formant una mena de
quadrat, que es corresponen amb els fonaments sobre els quals s’assentava l’altar. De ser així, caldria identificar aquest
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espai amb l’església del castell, és a dir, la santa Maria de la Suda que consta esmentada als documents25. Les excavacions
dels anys vuitanta van posar al descobert un nivell de destrucció que cobria tot el paviment, en què apareixien barrejats
en un mateix estrat fragments d’alicatats i rajola pintada de Manises, fragments escultòrics d’alabastre —possiblement
pertanyents a un retaule (cat. 4)—, així com importants vestigis d’un embigat de fusta amb restes de policromia vermella
(PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 628-630) (Fig. 3). Malauradament les bigues van ser destruïdes com a conseqüència d’un acte
vandàlic ocorregut als pocs dies de la seva descoberta26. Esdevé temptador associar aquestes restes a les obres de fusteria que el comte Pere duia a terme el 1402, però cal tenir present que les cobertes executades per l’artesà moro podrien
correspondre també a altres espais del palau balaguerí.
En qualsevol cas, els materials apareguts en el context de les excavacions arqueològiques efectuades a la capella ens
la presenten com un espai d’aparença morisca o orientalitzant. A banda dels embigats, es combinaven alicatats amb rajola
blava, una fórmula a la qual al·ludirem més endavant en referir-nos al sistema d’irrigació del verger, i que reapareix en una
obra contemporània, la tribuna o capella del rei Martí a la catedral de Barcelona. Entre els fragments d’alicatats recuperats
en aquest nivell de destrucció de la capella de Balaguer, el més destacat és el MN 2743, aparegut en la campanya arqueològica de 1983-1984 (PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 631, fig. 1.6). Malauradament, cap dels que van aparèixer en aquest
estrat apareix associat al paviment de còdols i morter que presenta la sala, ni tampoc als murs laterals, per la qual cosa
no podem concloure que els alicatats es distribuïssin en forma de paviment i arrambadors27. En qualsevol cas, l’aparició
24. Es recullen les notícies sobre aquestes cobertes a ADROER 1979; ADROER 1998, 43-52; ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2011, 28-31; VIDAL 2013, 1-15; DOMENGE-VIDAL 2013,
16-17. Anys després, Alfons el Magnànim optaria per la mateixa opció estètica per decorar els sostres del Castelnuovo de Nàpols, i per això sol·licitava cercar “moros
molt abtes en lo dit magisteri de llenyam” com els que hi havia a Saragossa (GARCÍA 2001, 35, nota 48).
25. Un d’ells és el testament del comte Pere II (1408), on s’esmenta que a prop del pati del castell hi havia una capella orientada cap a l’est, al costat de la qual s’havia
d’emplaçar l’església d’un monestir de frares menors que el comte pretenia construir, a no ser que el seu hereu volgués renovar la capella existent (MONFAR 1853, II,
269). Sobre santa Maria de la Suda vegeu el nostre text sobre els comtes d’Urgell com a promotors artístics, publicat en aquest mateix catàleg. Cabañero considera
que aquesta estança “(...) era la principal del conjunto en el año 1413, fecha en que es arrasada esta fortaleza por las tropas de Fernando I de Aragón, lo que hace
pensar que en su emplazamiento existió con anterioridad una primera sala islámica cuyo aspecto fue renovándose con el paso de los siglos pero sin cambiar la función primigenia” (CABAÑERO 2010, 298). Richert també va suposar l’existència d’una mesquita dins el recinte del palau (EWERT 1979, 286). Tanmateix, les excavacions
demostren que la cambra s’aixeca sobre una zona de sitges al fons de les quals han aparegut materials del segle XII. No hi ha evidències, per tant, de cap construcció
anterior. Agraïm aquesta informació a Carme Alòs.
26. Comunicació oral de Josep Giralt i Balagueró, director de la campanya d’excavació, a qui agraïm la informació. Vegeu també PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 630.
27. En aquest sentit, cal tenir present que els plafons d’alicatat sempre s’assentaven sobre capes preparatòries de morter, com va poder comprovar González Martí
al monestir de Poblet (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 124-126). Fragments d’alicatats amb decoracions diferenciades dels que trobem a les canalitzacions d’aigua ja
van aparèixer a la rasa efectuada el 1967 durant les obres de consolidació de la muralla, barrejats amb les guixeries islàmiques i altres materials del segle XI, i també
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de les restes ceràmiques en el mateix nivell que les bigues de fusta i els fragments d’alabastre permeten especular amb
aquesta possibilitat.
Una opció menys probable —per les evidències fins ara apuntades— és que calgui identificar aquesta sala amb alguna
de les estances nobles que sabem que tenia el palau, com la denominada “sala dels paraments”, que apareix esmentada
en un document de 1376 on el comte Pere va rebre dels representats de les viles del comtat 174.140 sous amb motiu del
seu matrimoni amb Margarida de Montferrato. Segons es diu, l’acord es va signar “in quadam aula peramentorum dicti
castri, in qua idem dominus comes solet sepius sua consilia celebrare” (DOMINGO 1997, 141). Es tractava, doncs, d’un espai d’ostentació guarnit amb tapissos —i segurament amb altres béns de luxe— amb el qual el comte pretenia impressionar a tot aquell que el visités. D’aquí que els actes més importants, recepcions i signatures de documents compromesos
fossin efectuats allà, en un àmbit amb connotacions simbòliques on el comte efectuava una demostració ostentosa del
seu poder.
Tornant a l’artesà moro que es trobava al servei del comte Pere el 1402, darrerament s’ha proposat que es tractés de
Gonzalvo Ferrandis, un mestre especialitzat en l’execució de cobertes morisques oriünd de Toledo que el 1398 apareix immers en obres similars a l’Aljafería de Saragossa, i que entre 1403 i 1406 consta a Barcelona treballant pel rei Martí (ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2011, 28; cfr. VIDAL 2013, 153-168). No era l’únic artesà amb aquest perfil que documentem per aquells anys
a Balaguer. Cal esmentar també la presència d’Alí de Fes, un curiós personatge que el 1413, quan era esclau d’un castellà,
va fugir del setge de Balaguer. Per un document de 1426 ens assabentem de la seva posterior captura, i que va treballar
uns anys en l’obra del castell de Tortosa a les ordres del batlle de la ciutat, que el considerava “bon obrer que valia tot
diner a proffit del castell”. Al mateix castell tortosí dos anys abans hi treballaven dos moros fugitius més “que eren fustés
e bons obrers” (SALICRÚ 2003-2004, 423-443), de la qual cosa podria deduir-se que potser Alí de Fes també era un artesà
especialitzat en cobertes morisques. Sabem que treballava a Balaguer cap a 1413 al costat del seu amo, un mestre castellà
amb qui compartia ofici. Si tots dos laboraven al palau comtal, es confirmaria que les obres de la residència es trobaven en
marxa en el moment del setge. Sigui com sigui, aquestes notícies revelen que el comte va recórrer a artesans forans per
dur a terme determinades tasques de la reforma del Castell Formós plantejades en termes d’estètica mudèjar. Van fer el
mateix els monarques catalans, ja que ni a Barcelona ni a la resta del territori català —tret d’algunes excepcions— existien
bons artesans autòctons especialitzats en aquest tipus de treballs, per la qual cosa sovint van comptar amb els serveis de
mestres castellans, aragonesos o, fins i tot, alguns arribats del nord d’Àfrica (VIDAL 2013, 153-168).
Els mateixos raonaments podem emprar en relació amb les guixeries que el comte Pere va fer executar al palau de
Balaguer per les mateixes dates, de les quals ens han pervingut alguns fragments al Museu de la Noguera (cat. 2 i 3)28.
Desconeixem quins artesans van participar en la seva execució, però si fem cas de treballs similars endegats pels mateixos
anys pel rei Martí29, és molt possible que el comte Pere recorregués a moros aragonesos, que eren especialment destres
en aquest àmbit. El comte devia conèixer de primera mà els treballs d’aquests artesans, que segurament va poder contemplar en algun dels seus viatges a l’Aragó. Els fragments de guixeries gòtiques recuperats al Castell Formós, situables al
darrer terç del segle XIV o molt a inicis de la següent centúria, cal comptar-los entre els més antics conservats en territori
amb materials d’època comtal (EWERT 1979, 301-302, làm. 5).
28. Sobre l’escultura en guix a Catalunya a la baixa edat mitjana vegeu ESPAÑOL 1991d, 671-695. Pel que fa al context europeu vegeu les estudis aplegats a SAPIN 2006.
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29. El 1404 el rei Martí pretenia aconseguir el servei de dos mestre moros per treballar a la seva residència de Valldaura (GIRONA 1915, 557, doc. 71).

català30. En la seva majoria, mostren un repertori de formes plenament gòtic organitzat a partir de traceries calades de
filiació flamígera, cassetons, soguejats i successions d’arcs apuntats, tot i que també en trobem algun de filiació estètica
morisca (cat. 3). L’ús d’aquesta tècnica els converteix en un curiós epígon de les guixeries taifals amb les quals convivien
al palau balaguerí31.
En aquest punt, la idea de continuïtat estètica amb les guixeries andalusines que ja presentava el palau és feia evident
des del punt de vista tècnic, a diferència de l’efecte manifestament orientalitzant que es va cercar amb els enteixinats de fusta moriscos o amb la ceràmica de Manises. És difícil precisar amb exactitud el tipus d’estructures arquitectòniques sobre les
quals es van aplicar aquests nous guixos, però si més no, alguns dels fragments més interessants (cat. 2), per la seva forma i
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tipologia, remeten als finestrals erigits cap al 1357-1358 a l’Aljafería per encàrrec de Pere el Cerimoniós, dels quals en conservem un parell (BORRÁS 1998, 192-193; ESPAÑOL 2009a, 978). La resta de guixos balaguerins podrien formar part d’envans,
arrabans de porta i finestra, sòcols o, fins i tot, els frisos —arrocabes, en castellà— que van poder sustentar les cobertes
de fusta de determinades estances. Tres dels fragments, a més, presenten motius heràldics, dos d’ells amb un escut partit
amb les armes d’Aragó i Urgell, i un tercer amb l’emblema dels Comenge (cat. 3). La presència del darrer podria indicar que
l’obra en guix de la reforma gòtica va iniciar-se abans de la mort de la comtessa Cecília de Comenge (1384), ja que el comte
Pere mai va emprar les armes maternes en les seves empreses artístiques. En un altre text del present catàleg s’evidencia
que Jaume I i Cecília, pares del comte Pere, van ser també uns promotors artístics solvents, i no hauríem de descartar que
s’haguessin implicat en alguna reforma del palau prèvia a la feta poc després pel seu fill32.

Alfabeguers, alicatats i rajoles: la predil·lecció per les produccions valencianes
Com veiem, Pere d’Urgell es va envoltar d’un seguit d’artesans i artífexs forans que van treballar simultàniament a
Balaguer en el marc d’un projecte unitari desenvolupat en un marge de temps escàs. Malgrat tot, els treballs restaren
inacabats arran del traspàs del comte el 1408 i del setge de Balaguer del 1413. L’objectiu de l’empresa era aconseguir que
30. Com a paral·lels contemporanis poden esmentar-se els fragments de guixeries conservats al Monestir de Poblet, que s’han datat al segle XIV (ALTISENT 1974, 249250; ESPAÑOL 1991d, 677, nota 18); el fris de temàtica cinegètica del Monestir de Pedrables (BARRACHINA, 2005, 58-59), les guixeries localitzades a les excavacions
del castell de Solivella, situades genèricament al segle XV-XVI, i entre les quals trobem fragments de sostre i elements d’aplicació arquitectònica (DÍAZ-MENCHON
2011, 1005, figs. 9 i 10); els fragments de diferents sostres conservats al Monestir de Santes Creus, datats en temps de l’abat Pedro de Mendoza (1479-1519) (COMPANYS-MONTARDIT 1988-1989, 9-40; COMPANYS-MONTARDIT 1991, 439-440); l’important conjunt de sostres emmotllats de la Vall de Lord, al Solsonès, la majoria
d’ells del segle XVI (RIU 1987, 35-59; HERRADA-REGÀS 2012); o els diferents exemples de la zona del Bages (SITJES 1999, 18-23). En terres lleidatanes pot esmentar-se
el sostre de la sala de l’abat de Poblet Payo Coello, al castell de Verdú (1480-1498) (COMPANYS-MONTARDIT 1988-1989, 35-36, nota 23), o els del Castell de la Floresta, ja cinc-centistes. Als exemplars esmentats afegim un fragment de guixeria conservat al Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega) procedent de l’antic monestir de
framenors (inv. 4490), segurament de finals del segle XV; i un fragment del Museu de Lleida: diocesà i comarcal (inv. 3329) aparegut anys enrere a l’antic barri del
Canyeret, datat als segles XIII-XIV.
31. Entre els palaus d’origen andalusí vinculats a la monarquia catalanoaragonesa tenim constància de l’existència de guixeries gòtiques a l’Aljafería de Saragossa,
i també a la “cambra dels marbres” del Reial de València, l’únic espai de l’edifici que va conservar estructures i elements andalusins (ALGARRA-LERMA-PASCUALRIBERA-SALAVERT 2006, 44; GÓMEZ-FERRER 2012, 30-33). A banda, sabem que Martí l’Humà també va emprar el guix per decorar alguna de les residències reials
barcelonines.
32. El comte Jaume coneixia de primera mà el palau de l’Aljafería de Saragossa, que tants punts de contacte mantenia amb la residència de Balaguer. Per exemple,
va participar en les tenses corts del 1347 que van tenir lloc al palau saragossà, i que van implicar un greu enfrontament entre ell i el seu germà, Pere el Cerimoniós.
Sabem, d’altra banda, que Jaume havia fet estades anteriors en aquella ciutat (TASIS 1957, 45 i ss).
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la reforma traspués un aspecte exòtic, afí a les estructures i decoracions andalusines preexistents, i d’aquí la tria dels
artesans que venim comentant. Aquesta tria es va fer extensiva a la ceràmica, ja que el comte va contractar artesans
valencians per efectuar paviments o arrambadors amb alicatats, i per decorar amb la mateixa tècnica les canalitzacions
del sistema d’irrigació del jardí. Al mateix temps adquiria a València les peces de vaixella de luxe que havien d’embellir
les dependències del palau. En aquest sentit, les excavacions dutes a terme al Castell Formós han posat al descobert un
conjunt de vaixella que, malgrat el seu estat fragmentari, no té parió a la Catalunya del moment per la seva qualitat, pel fet
de poder-se associar a un projecte de reforma molt ambiciós amb promotor conegut, i per la seva cronologia tan precisa.
Aquests materials, per tant, s’han de datar entre les acaballes del segle XIV i abans de 1413, i poden esdevenir un bon fòssil
director per a la datació de determinades produccions ceràmiques de Manises-Paterna que tenien cronologies relatives
més laxes (EWERT 1979, 288-318; PASCUAL-MARTÍ 1986, 633-647; COLL 2009, 81-96).
Les peces de vaixella aparegudes a les excavacions del Castell Formós, estudiades en aquest catàleg per Josep Antoni
Cerdà, permeten fer-nos una idea millorada del luxe que impregnava la vida quotidiana al palau balaguerí en temps del
comte Pere (cat. 26). Les formes recuperades ens situen davant d’atuells solament a l’abast de personatges especialment acabalats. S’han documentat gran plates amb decoracions en reflex
metàl·lic combinat amb blau, algunes de realment excepcionals, i destaquen sobretot les restes d’alfabeguers igualment executats amb reflex daurat. Es tracta d’unes peces no excessivament habituals que s’empraven per
perfumar els interiors de les estances, ja que s’hi plantaven herbes aromàtiques com l’alfàbrega33. Presenten una tipologia que ja trobem ben estesa a
finals del segle XIV i que podem resseguir a través d’alguns exemplars, com
l’anomenat “alfabeguer Rotchschild” (col·lecció Rothschild, Waddesdon Manor, Aylesbury, Anglaterra) (RAY 2000b, 371-375). La forma perviu encara al
segle XVII, com veiem a través d’alguns exemplars conservats i també en una
pintura, subhastada darrerament, atribuïda al valencià Tomàs Yepes (ca. 16001674) (Fig. 4)34.
Sense dubte, d’haver-nos arribat en un millor estat de conservació avui
estaríem parlant d’un dels conjunts ceràmics manisers més importants del
món. Els alfabeguers de Balaguer són els més antics coneguts, i no són gaire

Fig. 4. Tomás Yepes (atribuït), bodegó
amb alfabeguer, en comerç a Colònia
(Lempertz, novembre de 2013)
(Foto: Lempertz)

posteriors als primers esments d’aquest tipus d’objectes en la documentació
de l’època35. A més, tenen la particularitat de mostrar l’heràldica comtal, un
33. Sembla que a la nit es treien a l’exterior per recollir la rosada, i que, a voltes, es disposaven de forma fixa al verger. Aquesta darrera opció la documentem en
una carta del rei Martí a un dels seus servidors, a qui encarrega que el frare Joan regui el jardí i que disposi d’aigua “que n haia mester per regar les erbes tests e
alfabeguers” (GIRONA 1915, 613, doc. 40).
34. L’obra va sortir a subhasta el 16 de novembre de 2013 a Lempertz (Colònia), amb el número de lot 1238.
35. La primera menció documental d’aquest tipus d’objectes la trobem al Decameró de Boccaccio, que es va acabar d’escriure cap a 1353. A Catalunya es documenten els primers a finals del XIV, i al segle XV hi ha diverses referències sobre la seva producció a Manises i Paterna. Sobre aquestes qüestions vegeu RAY 2000b,
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371-375, que publica els alfabeguers de Balaguer i els situa en context.

detall que és una absoluta raresa entre les peces conservades de característiques similars, i que les converteixen en les
úniques que es poden relacionar amb un encàrrec particular. Advertim per part del comte, doncs, un ús de l’heràldica
com a element de prestigi personal i per associar a la seva persona uns objectes d’ús i ostentació que, en realitat, es trobaven a l’abast de ben pocs (COLL 2014, 89 I 94-95). Aquests emblemes estampats en la vaixella de luxe formaven part
del mateix missatge emblemàtic i de magnificència que els comtes pretenien transmetre amb els que formaven part de
les guixeries mudèjars (cat. 3), i els que s’han descobert recentment (2013) pintats en un dels murs, emmarcant un arc
que ha aparegut en les immediacions de la capella del palau —vegeu el text de Carme Alòs, Javier Escuder i Eva Solanes
en aquest mateix catàleg.
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L’excepcionalitat de les ceràmiques balaguerines encara augmenta si s’analitza amb detall el conjunt de rajoles estanníferes amb blau cobalt que decoraven els marges dels canals d’irrigació del jardí del palau (cat. 24), i segurament també
altres espais del jardí o palau. Van ser produïdes als alfars de Paterna o Manises i adquirides pel comte pels mateixos anys
que les peces de vaixella. Com en el cas de les darreres, no es coneix cap altre conjunt amb aquesta rellevància i associable a un context arqueològic, personal i cronològic tan precís. Amb aquestes rajoles es manifesta novament l’afecció
del comte Pere pels objectes i les produccions d’estètica morisca, ja que presenten un repertori decoratiu d’influència
malaguenya integrat per elements iconogràfics geomètrics i vegetals com les llaceries, retícules, ataurics, pinyes perses,
arabescos, etc.36. És sabut, a més, que els alfars valencians d’aquell moment eren regentats per artesans moros que van
contribuir a la difusió d’aquestes formes arreu d’Europa.
L’ús de la “rajola pintada” per a la decoració d’edificis o empreses reials ja ens apareix amb Pere el Cerimoniós, per
exemple, al palau de l’Aljafería (1352) i al castell de Tortosa (1367). La documentem també amb la seva muller Elionor de
Sicília, que el 1370 va adquirir un miler de “rajoles de diverses colós” per al palau reial menor de Barcelona. El rei Martí, per
la seva part, en va encarregar el 1400 per a una cambra del palau de Valldaura (GIRONA 1909-1910, 284, doc. 2; OLIVAR
1952, 150), i el 1402 per al Palau Reial Major de Barcelona (GIRONA 1913, 180, doc. 48; ADROER 1979, 54 i 160, docs. 22-23).
L’ús d’aquest tipus de rajoles en la decoració de jardins àulics devia ser habitual en aquell moment, atès que s’ha pogut
documentar en altres indrets. És el cas del Reial de València, on en van aparèixer de la mateixa sèrie morisca, idèntiques
a les de Balaguer (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 44). També es van emprar al monestir de Poblet,
tot i que es desconeix la ubicació concreta (DOMÈNECH 1927, 274, amb reproducció a color).
En el cas de Balaguer, les rajoles blaves de la sèrie morisca formaven part de la decoració del sistema d’irrigació d’una
de les zones d’enjardinament del recinte del castell, i s’ubicaven a banda i banda de les canalitzacions per on circulava
l’aigua (cat. 24). En les darreres campanyes d’excavació s’està documentant la seva aparició en diferents indrets del recinte, per la qual cosa caldrà comprovar si també es van emprar en la decoració d’altres espais. És el cas de la capella, on els
fragments de rajola van aparèixer barrejats, dins un mateix estrat de destrucció, amb alicatats, fragments d’alabastre i un
embigat de fusta, com ja hem apuntat més amunt.
La decoració ceràmica del palau es completava amb els alicatats ja esmentats en diverses ocasions. Les excavacions
de Balaguer han posat al descobert dos usos diferents per aquesta tècnica en els espais del palau. Un primer, no demostrat arqueològicament —tot i que ben plausible—, seria el de paviments i arrambadors (cat. 25). El segon és el seu
36. Ainaud ja va assenyalar la raresa del que ell anomenava “series de tipo morisco” (AINAUD 1952, 79), entre les quals cal incloure els exemplars de Balaguer. Vegeu
també COLL 2009, 103.

39

2

ús com a revestiment decoratiu de les canalitzacions d’aigua comentades, amb
motius en espiga que recorden un paviment ceràmic aparegut als anys vuitanta
del segle XX al Reial de València (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT
2006, 36). Com és sabut, els alicatats es troben conformats per múltiples alicers
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El Castell Formós de Balaguer,
escenari del poder comtal

nes d’aquestes llosetes, fins i tot, presentaven reflex daurat, amb la qual cosa
s’aconseguia un efecte lluent i encisador amb el pas de l’aigua37.
La tècnica de l’alicatat va gaudir d’un notable èxit a al-Andalus, des d’on es va
difondre cap a Castella i l’àrea valenciana a tallers regentats per artesans moros.
A la capital del Túria va assolir el seu màxim esplendor durant el segle XIV, i des
d’allà es va contribuir a la seva difusió en terres catalanes (GONZÁLEZ MARTÍ
1944-1952, II, 114), tot i que per tractar-se d’una tècnica decorativa extremadament costosa no podem afirmar que es generalitzés. És per això que ens han
pervingut escassos conjunts, sobretot en territori català. A banda dels alicatats
del Castell Formós de Balaguer, poden esmentar-se únicament tres conjunts
més, conservats dispersos. Ens referim als alicatats del paviment del claustre del
monestir de Poblet, efectuats en temps de l’abat Guillem d’Agulló (1361-1393);
els de l’església de sant Antoni Abat de Barcelona38; i finalment, els de la desapareguda tribuna o capella del rei Martí a la Seu de Barcelona. La darrera esdevenia espai privatiu reial que comunicava el Palau Reial amb la catedral, i va ser
erigida per Martí l’Humà a partir de 140239. Els alicatats que l’embellien també

Fig. 5. Fragment d’alicatat del paviment
de la tribuna o capella del rei Martí
l’Humà a la catedral de Barcelona, conservat en una col·lecció particular
(Foto: Alberto Velasco)

eren de paviment (FONT 1905, 22-23; FITÉ 1992, 248). La seva decoració, avui
desmembrada, és especialment adient per ser comparada amb els revestiments
ceràmics de Balaguer, ja que també mostrava una combinació d’alicatats i rajola
blava de la sèrie morisca que va ser implementada pels mateixos anys. A més, l’espai es va cobrir amb un enteixinat de
fusta d’aparença igualment morisca que contribuïa a reforçar l’efecte estètic orientalitzant. De la magnífica decoració de
la qual ens parlen els documents conservem un plafó d’alicatats a l’Arxiu Capitular de Barcelona, juntament amb un segon
fragment publicat per Olivar (OLIVAR 1986c, làm. 65, figs. 119-120), a més d’un tercer custodiat en una col·lecció particular
barcelonina, inèdit fins a dia d’avui (Fig. 5). Pel que fa a les rajoles que embellien aquest espai, al Museu del Disseny —fons
de l’antic Museu Ceràmica de Barcelona (inv. 45199)— es conserva una placa o rajola de gran format (37 x 37 cm), la qual
s’ha posat en relació amb un document del 20 d’abril de 1402 en què el rei Martí informava sobre l’enviament a Barcelona
37. Sobre els alicatats del palau de Balaguer vegeu EWERT 1979, 301-302; GIRALT 1986c, 429-432; PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 627-640.
38. FONT 1905, 20-23; AMADOR 1915, 194-1918; DOMÈNECH 1927, 272-274; GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 87-89 i 118-129; OLIVAR 1952, 149-151; AINAUD 1952, 77-78;
CIRICI 1977, 128 i 165; BARRAL 1979, 191 i ss; PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 635-637.
39. Sobre la tribuna o capella vegeu ADROER 1979, 55 i 81-83, figs. 18-19; ESPAÑOL 1992, 231; BASSEGODA 1998, 278-282; ESPAÑOL 2010, 30-32; CARRERO, en

40

premsa.

de “CXX rajoles de aquelles grans que hauem fetes a Paterna” (FONT 1905, 67-71, fig. 62; OLIVAR 1952, 86 i 150, làm. 66,
fig. 121; CASANOVAS-CERDÀ 2013, 34, cat. 001)40.
L’ús d’un determinat tipus de ceràmica demostra, novament, que Martí l’Humà i el comte Pere van coincidir en l’elecció
d’uns materials, uns artesans i una estètica determinada a l’hora de decorar els espais privatius, com hem pogut analitzar
en el cas de les cobertes de fusta. L’afecció del rei per aquestes formes s’ha volgut cercar en la seva estada a Sicília, cruïlla
de llenguatges artístics on la tradició islàmica tenia un important pes (ESPAÑOL 1992, 231; BRESC 1996, 375-386; MIQUEL
2009, 67). En el cas del rei Martí sabem, a més, que per a l’execució de les cobertes de fusta de la tribuna o capella de la
catedral va recórrer a artífexs castellans41, un dels quals va poder ser el mateix que va treballar anys abans pel comte Pere
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a Balaguer, el toledà Gonzalvo Ferrandis.
A la vista dels casos esmentats, els alicatats s’empraven habitualment per decorar paviments, però l’ús associat a
l’aigua que se’ls va donar a Balaguer, i que també trobem a la “alberca” o font del Museu Nacional de Ceràmica “Gonzàlez
Martí” (inv. CE1/11507) (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 130-135), incrementa la nòmina d’aplicacions d’aquesta tècnica
decorativa. El sistema d’execució era relativament complex i amb diferents variants. Tradicionalment s’havia deduït que
una d’elles era l’efectuada “a piqueta” amb les peces ja cuites i sobre plantilles, sobre les quals anaven copejant els alicers
i donant forma als alicatats (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 114). Aquest sistema és el que es va emprar a Balaguer, atès
que les excavacions han posat al descobert dos fragments de plantilles executades sobre alabastre, les úniques conegudes fins a dia d’avui (GIRALT 1986c, 429-432) (cat. 25). Com ja va apuntar González Martí, era una tècnica decorativa
costosa i excepcional, solament apta per a edificis especialment sumptuosos.
L’aparició de les plantilles a les excavacions de Balaguer demostra que els alicatats van ser executats in situ, la qual
cosa implica suposar que artesans especialitzats s’hi van desplaçar. D’on venien aquests artesans? És evident que havia
de ser mà d’obra qualificada i forana, com en el cas del moro que el 1402 executava cobertes de fusta. Gonzàlez Martí va
demostrar que els alicatats de Poblet van ser efectuats per mestres valencians, ateses les característiques de l’execució
i les diferències existents amb els alicatats andalusos contemporanis (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 118-129). Tenint en
compte també la procedència valenciana dels alicatats i les rajoles estanníferes de la tribuna o capella del rei Martí a la
Seu de Barcelona, cal pensar en idèntic origen per als artesans de Balaguer. El seu desplaçament a la capital de la Noguera per treballar a les ordres del comte Pere s’entén en un context molt peculiar en què trobem diferents membres de la
casa reial fomentant la circulació d’aquests artesans. És el cas de l’infant Joan, futur Joan I, que el 1382 va autoritzar a tres
ceramistes moros de València perquè es desplacessin a la cort del Duc de Berry, oncle de la seva muller Violant (OLIVAR
1952, 153-154).
El comte Pere era un bon coneixedor de les produccions ceràmiques de luxe valencianes, que segurament havia vist a
la cort reial, en circulació al mercat, o bé durant les seves estades a València com a governador (TASIS 1959, 43). Per a la
provisió de vaixella destinada al seu palau de Balaguer degué recórrer a diferents vies. En tot cas, la principal va poder ser
la dels mercaders, dels quals és sabut que actuaven com a mitjancers entre els obradors terrissers de Paterna i Manises i

40. Adroer interpreta que aquestes rajoles podien anar destinades al Palau Reial Major (ADROER 1979, 54).
41. Els documents sobre la construcció d’aquest espai, corresponents a 1404-1405, es publiquen a GIRONA 1915, 546, doc. 23 i 558-559, doc. 77; RUBIÓ 1908-1921,
II, 375-376, doc. XXXCXI.
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els possibles clients (LÓPEZ 2006). Sabem que el comte va recórrer a un d’ells el maig de 1408, poc abans de morir, per
adquirir un parell de cordovans granadins (GIMÉNEZ 1901, 237-238, doc. XLVIII). Es tractava del valencià Pere d’Àries, amb
qui sembla que no va complir els pactes acordats. Això va comportar la intervenció del rei Martí, que va escriure una carta
al seu cosí —i una segona a la comtessa Margarida— demanant-li que pagués al mercader els diners que li devia per “dos
paraments de cambra de cuyr fort bells ab vostres armes los quals vos ha portats a Balaguer”. D’Àries els havia adquirit
—o fet fer— a Granada per encàrrec del comte, i això ens situa altre cop davant la seva predilecció pels objectes de luxe
d’estètica morisca i orientalitzant42. El document especifica que el comte havia demanat explícitament al mercader, molts
cops i en diverses cartes, “queus faes fer los dits paraments ab les dites vostres armes”, per la qual cosa ara no els podia
comercialitzar “quar ells sils havia vendre a altre persona hi perdria molt per raho de les dites vostres armes”. Novament,
el detall posa de manifest el desig del comte de fer ostentació dels seus emblemes en aquells objectes que envoltaven la
seva quotidianitat.
En la valoració de les relacions del comte Pere amb el regne de València i la possessió de materials ceràmics de luxe
amb aquest origen s’ha de tenir en compte un altre fet, l’enllaç del seu fill Jaume, futur Jaume II d’Urgell (1408-1413) amb
Isabel, filla de Pere el Cerimoniós i germana de Joan I i Martí l’Humà. L’enllaç va tenir lloc al palau reial de València el 29 de
juny de 1407, i va ser organitzat pel rei Martí i Sibil·la de Fortià (GIRONA 1915, 611-615; BOSCOLO 1971, 136; COSTAFREDA
2013, 137)43. La implicació del monarca va ser important, i d’aquí la voluntat que fos un acte especialment solemne en no
restar-li cap altra germana a la qual casar (MONFAR 1853, II, 247). No tenim informació excessivament detallada del fast
i els seus costos, però en un registre de la Cancelleria Reial consten algunes informacions d’interès, com per exemple,
que s’hi van desplaçar representants europeus com Jacques de Montanay, senescal d’Haynau —a l’actual Polònia—, que
va arribar el 4 de maig “ab molts franceses”. Entre ells hi havia “III cavallers qui ansemps ab ell se han a combatre a tota
ultrança ab Colomat de santa Coloma”, en una de les habituals justes celebrades els dies previs a esdeveniments d’aquest
tipus (GIRONA 1915, 612, doc. 37)44. L’escrivà que va anotar tot plegat als registres de cancelleria, amb cura, va dibuixar a
la vora del full un escut partit on apareixen les armes d’Aragó i Urgell (fig. 6). El rei Martí es va preocupar que el Reial de València restés ben guarnit amb “molts bells arreaments e estranyes e de novella guisa” d’acord a la rellevància de l’esdeveniment.
En aquest sentit, va sol·licitar al bisbe d’Urgell “unes fort belles cortines de drap de ras les quals desijam molt haver en la dita
festa” (GIMÉNEZ 1901, 231, doc. XLI; GIRONA 1915, 611, doc. 32). Els pobles i viles dels comtat d’Urgell van contribuir en la mesura que van poder al finançament de la celebració, “que fue muy grande; porque el conde don Pedro quiso hacer demostración

42. El mercader Pere d’Àries, àmpliament documentat a València, devia estar especialitzat en aquest tipus de manufactures. Devia ser una persona de confiança de
la reialesa, ja que el 1417 formava part d’una missió diplomàtica enviada per Alfons el Magnànim al rei de Granada (SALICRÚ 1999, 29, doc. 7)
43. Els capítols matrimonials s’havien signat al palau reial de Barcelona el 18 de juliol de 1405, acordant-se que la dot d’Isabel seria de 50.000 lliures (MONFAR 1853, II,
243-244; GIMÉNEZ 1901, 128-131; cfr. COSTAFREDA 2013, 136). L’1 de gener de 1407 el papa Benet XIII va concedir a Jaume i Isabel llicència per celebrar el matrimoni
en qualsevol temps litúrgic (CUELLA 2005, 222, doc. 430).
44. Sabem també que Isabel, acompanyada de diferents dames i donzelles van anar a un bany organitzat al Reial de València i que al dia següent va ser acompanyada
pel rei “e molts barons, cavallers, nobles dones e altres notables persones” al palau episcopal per passar la nit. El jorn de l’enllaç, la infanta es va desplaçar a la Seu
per rebre la benedicció, i tot seguit al Reial, on amb gran solemnitat fou celebrada la cerimònia. Les celebracions devien durar uns quants dies, atès que encara el 7
de juliol es documenta un convit organitzat pel nuvi al palau reial al qual van assistir el comte de Dènia, el de Cardona, el bisbe de València “e altres barons, nobles
42

homens, cavallers, nobles dones e molta altre notable gent” (GIRONA 1915, 614-615, docs. 44 i 49).

de su grandeza” (MONFAR 1853, II, 248).
En aquest context de fast i ostentació, les
ceràmiques produïdes als tallers de Manises o Paterna devien jugar un important
paper, ja que determinades produccions
en reflex metàl·lic sempre s’han associat
a contextos d’aparat i exhibició. Alguns
dels fragments apareguts a les excava-
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cions del Castell Formós es corresponen amb aquesta tipologia i apareixen
embellits amb l’escut partit amb els pals
d’Aragó i l’escacat, o amb les armes dels
Montferrato (cat. 26). Tanmateix, un dels
fragments d’alfabeguer mostra una “Y”
que s’ha volgut relacionar o bé amb el
nom d’Isabel, muller del comte Jaume, o
bé directament amb l’enllaç de la parella
a València per tal de justificar la seva fabricació amb motiu de les noces (EWERT
1979, 289; RAY 2000b, 373)45.

Fig. 6. Escut dels comtes d’Urgell al
marge d’un dels registres de Cancelleria
(Foto: España. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Arxiu de la Corona
d’Aragó. Maestre Racional, 928-2, fol. 6r)

45. Es tracta d’una coincidència amb un fet documentat en relació amb l’infant Joan i el seu matrimoni amb Violant de Bar (1380). L’infant va ordenar que en tots
els objectes realitzats amb motiu de les noces s’estampés una “Y”, la divisa que el rei de França havia concedit a la núvia (ROCA 1929, 100). Aquest ús de divises
i inicials va començar a proliferar a la casa reial catalana ben avançat el segle XIV, especialment en època de Joan I, i cal considerar-ho com una mostra més de
l’afrancesament de la cort. No tenim constància de l’ús de divises per part dels comtes d’Urgell, però potser hem d’interpretar en aquest sentit l’elefant acompanyat
“d’una figureta que porta una cinta” —en paraules de Sagarra— que apareix estampat seriadament al fons d’un segell de cera de Jaume el Dissortat, de l’any 1409
(reproduït a SAGARRA 1908, làm. IV; SAGARRA 1915-1932, II, 11, cat. 292, làm. LXXXIX). L’ús d’aquests elements ja es remunta al segell secret del comte Pere, que
va poder incorporar-los com a divisa de virtut (TRENCHS-CONDE 1985, 79 i 81-82). Sobre l’ús d’aquests elements entre els monarques catalans i la seva projecció
artística vegeu ESPAÑOL 2009b, 268-274.
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Els comtes d’Urgell, promotors artístics
Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité i Llevot

La dinastia dels Ermengols
No és fàcil d’abordar l’anàlisi de les empreses artístiques dels comtes d’Urgell corresponents a la primera dinastia, tot
i que la documentació conservada permet fer una mínima aproximació a partir de les donacions i testaments. D’aquests
moments més reculats de la història del comtat, la figura del comte Ermengol I (992-1010) és la més reeixida des del punt
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de vista de la promoció artística. El seu testament de 1007 és eloqüent no solament pel que va deixar a la catedral de
la Seu d’Urgell, sinó pel gran nombre de donacions que va estipular per a altres esglésies i centres religiosos, com les
cinc unces d’or que va llegar “ad opera” a la catedral de Santa Maria de Girona, les trenta destinades a una “tabula ante
altare” —un frontal d’altar— per al monestir de Sant Cugat del Vallès, o les cinc que va deixar a Santa Maria de Gòsol per
l’adquisició de llibres. Tanmateix, la donació més interessant és l’efectuada “ad sancti Egidi cenobii”, dels “meos schacos
ad ipsa opera de ecclesia” (BARAUT 1980, 131-132), que cal considerar la referència més antiga al joc d’escacs a l’occident
cristià. Com ja vam apuntar en un altre treball (VELASCO-FITÉ 2009, 586-588), es tractava del monestir de Saint-Gillesdu-Gard (França), entre Nimes i Arles, i segons llegim en una descripció del Codex Calixtinus1, és possible que aquestes
peces, que eren segurament una producció fatimí en cristall de roca, es reaprofitessin com a ornament de l’arca de les
relíquies del sant titular2.
Fruit de la promoció comtal —total o parcial— en temps dels primers Ermengols conservem almenys tres grans edificis que es poden considerar emblemàtics. El primer d’ells és la catedral de la Seu d’Urgell, centre espiritual del comtat
que va rebre destacades donacions dels comtes, especialment en la seva primera fase (ADELL et al. 2000, 44-47 i 67-86;
FITÉ 1995a, 140). En segon lloc, Santa Maria de Solsona, seu d’una canònica on van ser sebollits Ermengol V (1092-1102)
i Ermengol VI (1102-1154), segons consta als seus testaments (1103 i 1143), i probablement Ermengol IV (1065-1092) (VILLANUEVA 1976, 169 i 175-177; CORREDERA 1973, 73 i 90-92)3. En tercer lloc tenim el temple parroquial de Santa Maria
d’Agramunt, segurament també afavorit pels comtes, atès que la vila es va convertir en l’epicentre econòmic dels seus
dominis senyorials4.
Des del punt de vista de la promoció arquitectònica segueixen en importància els castells de Ponts i Montmagastre,
amb sengles temples molt notoris avui encara conservats. Ermengol VI pretenia que l’església romànica de Sant Pere
1. “(...) hay engarzadas trece piedras de cristal de roca, unas a modo de escaques, otras en forma de manzanas o granadas” (BRAVO 1989, 44).
2. A l’igual que es va fer amb unes peces similars amb l’arca de Sant Felices de Sant Millán de la Cogolla (NIETO 2009, 84-85). La donació del comte s’ha d’analitzar
al costat d’una dada molt similar i poc posterior en el temps, el testament d’Ermensenda de Carcasona (1058), vídua del comte de Barcelona, que va deixar al mateix
monestir els “suos eschacos christallinos ad tabulas” (GIL 2004, 532, doc. 188), que potser també es van emprar en la decoració del reliquiari esmentat. Aquesta
coincidència en la donació d’uns mateixos objectes a un mateix monestir per part de dos membres de nissagues comtals diferents és un fet que no pot passar-se
per alt, i que en el futur caldrà estudiar amb deteniment.
3. El temple, convertit en certa manera en panteó comtal, va gaudir per aquest motiu d’aportacions substancioses que permeten entendre la importància del projecte romànic realitzat durant el segle XII (PLANES 1987, 278-289; BARRAL 1994, 145-155)
4. El 1163 el comte Ermengol VII concedia carta pobla a la vila i l’afavoria en el seu creixement urbà per la banda de llevant, on es va erigir l’església a partir d’aquesta
data. A més, el 1238 el comte Ponç I va concedir als agramuntins la facultat d’administrar justícia davant del portal de l’església major. Vegeu PUIG i CADAFALCH et
al., 1983, vol. III-1, 178-181; FITÉ 1984, 11-17; PONS-PUIGFERRAT 1997, 493-495.
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de Ponts fos seu d’un monestir benedictí, però va acabar convertint-se en una canònica agustiniana (1169) com sant Miquel de Montmagastre, que fou fundada per Ermengol I i dotada novament el 1054 per Arnau Mir de Tost. El temple es
va bastir a la segona meitat del segle XI, i posteriorment va ser objecte de diferents ampliacions5. El fortíssim castell de
Montmagastre va perdurar fins l’època moderna, però va patir diferents destruccions i incendis, com el que al segle XV
va destruir l’arxiu comtal amb la documentació de cancelleria. Sense dubte, era un dels centres de poder més significats
de la nissaga d’Urgell.
Els nous interessos espirituals de la casa comtal van propiciar l’erecció de nous edificis. És el cas del monestir premostratenc de Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes que va tenir com a gran promotor a Ermengol VII (1154-1184) (FITÉ, en
premsa), o del monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses, fundat el 1186 per la seva muller, la comtessa Dolça
de Provença (CORREDERA 1973, 114). El matrimoni va elegir Bellpuig de Les Avellanes com a lloc de sepultura, i això molt
possiblement va afavorir que, en el futur, els comtes del casal dels Cabrera distingissin també aquest monestir. L’arribada
dels cistercencs, els ordes militars i posteriorment els mendicants van marcar les directrius d’una nova espiritualitat que
va influir en les pràctiques de devoció dels Urgell. Això permet explicar que alguns membres de la família comtal elegissin
com a llocs per ser-hi enterrats els monestirs de Santa Maria de Poblet o de Sant Hilari de Lleida, de l’orde de l’Hospital,
en comptes dels temples de les canòniques agustinianes com Solsona, escollits fins aleshores.6

El casal dels Cabrera: Ermengol X i el panteó comtal del monestir de Bellpuig de
Les Avellanes
En el cas dels comtes del llinatge dels Cabrera, val a dir que van continuar la línia de promoció artística iniciada pels Urgell. Va destacar Ermengol X (1267-1314), que va dictar un testament el 1314 que és clau per comprendre el que apuntem.
Entre les deixes més importants destaca la fundació del monestir de Sant Domènec de Balaguer, per al qual va ordenar
que fossin adquirits calzes de plata, creus, robes i ornaments en general (MONFAR 1853, II, 51; TIMONEDA 1880, 85-86;
FITÉ 1997, 149-152; GIRALT 2002; 226-229). Tanmateix, la deixa més celebrada pel que fa a les seves empreses artístiques
ha estat la relativa al panteó funerari familiar que va impulsar al monestir de Bellpuig de Les Avellanes (ESPAÑOL 1995,
149-183; FITÉ 1997, 130-140; ESPAÑOL 2007a, 80-86)7. A banda del seu sepulcre, i malgrat que al document no ho detalla,
5. GABRIEL 1994, 411-414, FITÉ 1994c, 185-187; CATALÀ 1979, 264-275.
6. Al seu testament de 1208 Ermengol VIII va expressar la voluntat de ser sebollit a l’hospital d’Amposta, de l’orde de sant Joan de Jerusalem, tot i que Monfar declara
haver vist la seva tomba a Poblet, on sembla que una donació seva havia permès l’inici de l’aixecament del claustre el 1208: “(...) en la capilla de los evangelistas, en una
tumba de piedra, algo elevada del suelo, que está metida casi toda dentro la pared: estaba muy pintada de escudos y follajes; pero ahora poco se conoce la pintura,
porque el tiempo la ha consumido” (MONFAR 1853, I, 434). Segons la historiografia domèstica allà també s’hi va enterrar la seva muller, Elvira de Subirats, al claustre de
Sant Esteve, tot i que Monfar declara haver vist la seva tomba a sant Hilari de Lleida, el mateix monestir on va demanar ser enterrada la seva filla, la comtessa Aurembiaix
(1231), i també Ponç IV de Cabrera (I d’Urgell) (1243). Una altra tradició fa a Ponç sebollit a Bellpuig de Les Avellanes (MONFAR 1853, I, 447, 505 i 529). Vegeu CORREDERA
1973, 121-124, 134, 138-139, 147 i 197; VILLANUEVA 1976, 187-188, 190, 196-197, 219-220, ap. XXVI, XXX; ESPAÑOL 1995, 182; GONZALVO 2007, 29-30.
7. El testament d’Ermengol X és realment interessant tant per les deixes que s’estipulen, com per algunes de les clàusules, com la que assenyala que en matèria
heràldica les armes d’Urgell no havien de barrejar-se amb cap altra per part dels seus descendents, seguint un costum habitual en l’època. Va llegar 300 doblons d’or,
un cavall i un arnés per costejar els seu sepeli, i 1.000 auris més per a la construcció de l’església del monestir. Entre la resta de deixes que trobem destaca una de
1.000 morabatins per als monestirs de les Franqueses i Poblet, 200 als cistercencs de Vallverd de Tragó, i altres quantitats importants als monestirs de les Parrelles,
46

Vallbona, el Pedregal, Vallsanta, Bonrepòs, Montserrat, Sant Domènec i Sant Francesc de Lleida, entre altres. També destaquen deixes a diferents esglésies del comtat

també va fer erigir una tomba per al seu germà Àlvar (†1299), vescomte d’Àger i candidat a succeir Ermengol en no tenir
aquest descendència; així com un altra, doble, per als seus pares, Àlvar I (1243-1267) i Cecília de Foix. La idea de convertir
el monestir en panteó del seu llinatge era quelcom completament innovador, ja que no hi ha constància a les nostres terres d’iniciatives similars. Val a dir que Ermengol X s’emmirallà en el panteó creat pel rei Jaume II a Santes Creus, que a la
vegada, s’havia inspirat en els mausoleus dels Anjou a Sicília. Aquest tipus d’iniciatives es convertiran en una nova forma
de prestigiar els llinatges més enllà de la mort, jugant-hi l’heràldica un paper bàsic d’identificació i enaltiment familiar.
El projecte d’Ermengol X a Bellpuig de Les Avellanes contemplava la construcció d’un nou temple prou sumptuós i
ampli per allotjar aquests sepulcres comtals. Es va cridar a un equip de picapedrers aliens al llenguatge romànic que va
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aixecar una església d’una nau amb un llarg transsepte amb dobles absidioles —en la línia de Vallbona de les Monges—,
la qual ha esdevingut un exemple del primer gòtic dins les terres del comtat. Desconeixem quan fou endegat el projecte constructiu, tal com el dels sepulcres, tot i que sabem que la tomba d’Ermengol X ja s’havia realitzat el 1314, segons
esmenta el comte al seu testament.
Els sepulcres avui es conserven al Museu dels Cloisters de Nova York, després d’una atzarosa història que va culminar
amb la seva alienació el 1906. En el seu moment eren molt innovadors tant pel seu format, amb figures jacents a l’aixopluc
d’arcosolis, com per l’estil de la seva escultura, molt propera al Mestre d’Anglesola. Les tombes es van situar al presbiteri
i absidioles adjacents, els llocs de més honor i també els més adients per gaudir de beneficis espirituals. La identificació
dels personatges a qui corresponen les tombes ha estat problemàtica des dels temps de Monfar, Caresmar i Pasqual, tot
i que temps enrere es va resoldre de forma molt convincent amb les propostes de Francesca Español, que va identificar
la tomba més sumptuosa amb la d’Ermengol X, el promotor del conjunt; el sepulcre doble ubicat a la part de l’Evangeli
del presbiteri, amb el dels seus pares, Àlvar I i Cecília de Foix; i el sepulcre més senzill i d’identificació més segura, ubicat
a la primera absidiola del costat dret, amb Àlvar, germà del promotor (ESPAÑOL 1995, 149-183; ESPAÑOL 2007a, 80-86)8.
La tomba més interessant des del punt de vista tipològic i iconogràfic és la del promotor, Ermengol X. El sepulcre
posa de manifest un aspecte habitual en les empreses artístiques comtals a partir d’aquell moment, la profusió d’elements
heràldics com a sistema d’enaltiment familiar. A Bellpuig de Les Avellanes, aquestes armes no només apareixen als sepulcres, sinó que també les trobem al portal d’accés al temple i a la clau de volta del presbiteri, envoltada per sis escudets
soldats als nervis (fig. 1)9. La policromia d’aquests emblemes de la clau es troba gairebé perduda, però encara consercom les d’Agramunt, Ponts, Albesa, Montmagastre, Àger o Castelló de Farfanya, entre altres. Cal apuntar que aquest era el seu segon testament, ja que se’n conserva
un d’anterior (1272) en què demanava ser enterrat a Poblet, on era abat el seu oncle Andreu de Timor (MONFAR 1853, II, 48-52; CORREDERA 1973, 170-174).
8. No compartim la proposta d’identificació que s’efectua a GONZALVO 2007 perquè no s’adiu amb el que és preceptiu en la lògica funerària de l’època. Per exemple,
en relació al sepulcre doble, no té sentit defensar que correspongui a Ermengol X i Dolça de Foix, muller d’Ermengol VII, dos personatges que van viure en moments
massa allunyats en el temps i que, a més, no tenien cap vincle familiar directe. Una associació d’aquest tipus no té paral·lels en l’escultura funerària del moment.
Altrament, Gonzalvo reclama que s’aportin documents que demostrin que aquest sepulcre doble és el del comte Àlvar I i Cecília de Foix, atès que els dos esposos es
van retirar a Foix i, segons ell, amb molta probabilitat foren sebollits en aquella ciutat (GONZALVO 2007, 64). Tanmateix, l’esmentat historiador no té en compte un
document clau en aquest assumpte, expurgat ja al segle XVIII per Jaume Caresmar, i que, estranyament, mai ha estat emprat en el debat que comentem. Es tracta
del testament d’Àlvar I, signat a Castelló de Farfanya el 14 de març 1267, en què manifesta de forma meridiana que vol ser enterrat a Bellpuig de Les Avellanes, i deixa
500 doblons perquè així es faci (CARESMAR 1977, 190 i 195, nota 36; 261, ap. doc. VI).
9. És interessant la disposició d’aquests escudets al voltant de la clau de volta, la mateixa que ens apareixerà a les claus de Santa Maria de Castelló de Farfanya, i
també a Santa Maria d’Almenar, un temple contemporani al de Bellpuig de Les Avellanes amb el que manté múltiples punts en comú.
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ven restes que permeten deduir que n’hi
havia de dos tipus: un que probablement
mostrava l’escacat d’Urgell en or i sabre,
i un segon quarterat en sautor del qual
desconeixem les armes, tot i que tal vegada combinava l’escacat amb la cabra
dels Cabrera10. El més interessant és que
la tomba d’Ermengol X també presenta dos escuts quarterats en sautor a les
impostes de l’arcosoli (Fig. 2), un tipus
d’emblema que també apareix a la clau
de volta de la primera capella del transsepte nord. El fet que trobem aquest

Fig. 1. Clau de volta del presbiteri de
l’església del monestir de Santa Maria
de Bellpuig de les Avellanes
(Foto: Robert Porta)

tipus d’escut en els indrets apuntats esdevé un argument de pes per identificar
aquest sepulcre amb el d’Ermengol X, ja
que si les divises que figuren en ambudues claus són les del promotor del temple, hem de deduir que la tomba, que llueix les mateixes armes, ha de ser la seva.
Els tres sepulcres que hem descrit i comentat breument, no eren les úniques tombes comtals que hi havia al monestir. Caresmar va veure el 1746 les restes d’un altre —que ell mantenia que pogués correspondre al comte Àlvar I, pare
d’Ermengol X— a la capella on es venerava la relíquia de la santa Sandàlia de la Mare de Déu. Aquesta tomba “fue removida
y rota durante las guerras”, i en aquell moment només restava “la base con su marco” del vas sepulcral, que fou destruït
per construir una entrada al cambril on es trobava la relíquia (CARESMAR 1977, 190). Avui dia és difícil proposar una identitat per a qui va ser enterrat en aquest sepulcre, però no descartem que pogués tractar-se d’Ermengol VII, el fundador del
monestir. Desconeixem, tanmateix, si aquesta tomba va formar part del mateix projecte que les anteriors.
La desaparició d’aquest altre sepulcre potser pot posar-se en relació amb una anomalia iconogràfica que presenta la
tomba d’Ermengol X, la repetició de la cerimònia de l’absolució de l’ànima que apareix en l’espai que connectava el fons

10. En aquest sentit, el comte Guerau de Cabrera va combinar les armes dels Urgell i els Cabrera, i així ho veiem en un segell de cera del 1223 (SAGARRA 1908, 314,
làm. I; SAGARRA 1915-1932, II, 8, cat. 282, làm. LXXXVII). Tanmateix, crida l’atenció que Ermengol X emprés aquesta heràldica quarterada, ja que en els exemplars
sigil·logràfics que ens han pervingut sempre fa ús de les armes plenes d’Urgell (SAGARRA 1908, 316-317, làm. III; SAGARRA 1915-1932, II, 9-10, cat. 287-288, làm.
LXXXVIII-LXXXIX; MATEU 1967, 27-30), tal com es palesa en la decoració escultòrica del frontis del seu vas sepulcral i en el desig expressat al seu testament que els
hereus empressin només les armes d’Urgell (MONFAR 1853, II, 48-52). A la volta del presbiteri de Santa Maria de Castelló de Farfanya, en canvi, trobem una combinació heràldica que podria fer al·lusió a la seva persona, ja que un dels escuts que envolten la clau de volta mostra al camper l’emblema dels Cabrera. Tanmateix, és
molt possible que la presència d’aquestes armes fos una concessió o record posterior a la mort d’Ermengol com més endavant veurem. Tornant sobre aquest escut
quarterat en sautor de Bellpuig de Les Avellanes, cal fer notar que l’únic membre del casal d’Urgell que va utilitzar-lo en algun moment va ser Cecília de Comenge,
muller del comte Jaume I, tal com veiem en un exemplar sigil·logràfic (SAGARRA 1915-1932, II, 10, cat. 289, làm. LXXXIX; MATEU 1967, 31). A banda d’aquest cas con48

cret, en un armorial del segle XVI tornem a trobar un escut del comtat quarterat en sautor (RIQUER 1983, II, 391, fig. 38).

de l’arcosoli i el jacent, i que es repeteix just al bell mig de l’arcosoli
amb un nou relleu de format rectangular11. Acompanyava originalment
el primer dels relleus el sepulcre del vescomte Àlvar? Existeix la possibilitat que formés part del sepulcre comtal desaparegut al que es refereix Caresmar? A dia d’avui és difícil donar una resposta a aquestes
preguntes, però si ens fixem en les descripcions antigues del sepulcre
d’Ermengol X, veurem com Monfar i Caresmar destaquen també la
presència d’altres elements avui desapareguts, entre ells una imatge
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de la Mare de Déu i el Nen (MONFAR 1853, I, 410; CARESMAR 1977, 6869), la qual cosa demostra que amb el pas del temps la tomba va ser
modificada i va perdre elements originals.
Sobre els sepulcres avui conservats a Nova York cal fer una precisió estilística que ajuda a entendre la penetració del llenguatge gòtic
en l’escultura produïda dins les terres del comtat. En un principi la
tomba de promotor, Ermengol X —identificada amb la d’Ermengol
VII a les publicacions antigues— s’havia atribuït al Mestre d’Anglesola
(DURAN 1932-1934, I, 25-26), una de les figures claus en la introducció
de l’escultura gòtica a les terres de Lleida. Els darrers estudis, emperò,
indiquen que l’execució del panteó va anar a càrrec d’un escultor molt

Fig. 2. Escut heràldic en una de les
impostes de l’arcosoli del sepulcre
d’Ermengol X al monestir de Santa Maria
de Bellpuig de les Avellanes
(Foto: Francesc Fité)

proper a aquest artista, un mestre vingut de França que va encapçalar
un dels primers tallers gòtics d’escultura actiu a les terres de Lleida12. Certament, el nexe entre les tombes de Bellpuig de
Les Avellanes i les obres del Mestre d’Anglesola és molt proper, el que podria fer pensar en una relació personal dels seus
artífexs o la pertinença a un mateix obrador. L’existència als territoris comtals d’altres obres del mateix entorn estilístic
permet suposar que aquests escultors van poder gaudir, tal vegada, del favor comtal. Ens referim a la Mare de Déu de
l’antiga església de Santa Maria d’Almatà (Balaguer) (cat. 7); a la Mare de Déu de Colobor (Àger) (cat. 8); i a la Mare de Déu
de l’antic retaule major i l’escultura arquitectònica de determinades zones de Santa Maria de Castelló de Farfanya —el
retaule avui es conserva a l’església de Sant Miquel.
El treball al comtat d’Urgell d’aquests artistes, tots ells afins a l’estil de filiació francesa que caracteritza l’inici de les formes gòtiques en la plàstica escultòrica catalana, és possible que tingui alguna cosa a veure amb el paper de Santes Creus
com a centre catalitzador del llenguatge més innovador que en aquells anys s’estenia per terres catalanes. L’estil i alguns
dels temes de l’escultura del claustre de Santes Creus, així com de les tombes reials, han estat destacats en data recent
11. Aquesta anomalia ja fou destacada per ESPAÑOL 1995, 172; ESPAÑOL 2007a, 84
12. ESPAÑOL 2007b, 87-92; VELASCO 2009, 227-247; VELASCO 2011a, 209-219; VELASCO 2014b, 218-220. Español no descarta que hi poguessin intervenir dos mestres diferenciats que, de ser així, estarien directament relacionats. Un va poder executar la tomba d’Ermengol X i el sepulcre doble del comte Àlvar i Cecília de Foix,
mentre que el segon escultor seria l’autor de la tomba del vescomte Àlvar. Tanmateix, la coincidència en els tipus físics de tots els jacents, la resolució de les figures
i els estilemes en general van portar l’esmentada historiadora a defensar la intervenció d’un sol mestre (ESPAÑOL 2007b, 87-92), que en aquest mateix catàleg (cat.
7) l’autora bateja amb l’apel·latiu de “Mestre de Bellpuig de Les Avellanes”.
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per Francesca Español com a evidents mostres de la penetració a Catalunya de l’art radiant francès. La manera de fer dels
dos escultors que van treballar pels comtes d’Urgell no s’ha detectat a Santes Creus, però és evident que el seu estil és
comú al dels mestres que sí que hem documentat treballant al monestir tarragoní, com són Bartomeu de Girona, Reinard
des Fonoll, Pere Bonhull, Bernat de Pallars o Francesc de Montflorit, uns noms alguns dels quals són d’evident origen forà
i als quals no sempre és fàcil atribuir obra conservada. A partir dels projectes desenvolupats a Santes Creus, aquest grup
d’escultors van introduir interessants novetats que obliguen a considerar aquest monestir com un enclavament fonamental d’avantguarda estètica i de difusió cap a altres indrets del Principat (ESPAÑOL 2002, 47-52; ESPAÑOL 2011, 165-201).
L’arribada d’aquestes formes al comtat d’Urgell l’atestem en l’activitat dels escultors mencionats, que van treballar en
projectes promoguts directament pels comtes. Ermengol X s’havia inspirat en el projecte de panteó reial dissenyat per
Jaume II a Santes Creus per materialitzar els sepulcres dinàstics de Bellpuig de Les Avellanes, per la qual cosa no descartem que l’arribada de l’escultor que havia de materialitzar aquest projecte i la d’altres artífexs del mateix entorn estilístic
s’hagi d’explicar a través del coneixement que els comtes van tenir del que succeïa al monestir tarragoní. La presència de
l’escut comtal en un dels capitells de la galeria oest del claustre ens parla novament d’aquestes confluències amb la casa
d’Urgell13, atès que els escultors que van treballar-hi són protagonistes destacats del fenomen innovador que descrivim.
Podria afirmar-se quelcom semblant per al monestir de Poblet, on els comtes tenien capella i on sabem que hi va treballar
el Mestre d’Anglesola, que va executar el sepulcre de Ramon Folc VI de Cardona, encara conservat (VELASCO 2011a, 209219)14.
D’altra banda, el gran projecte de panteó dinàstic de Bellpuig de Les Avellanes pot posar-se en connexió amb dos sepulcres sortosament conservats i destinats a sengles enclaus fonamentals del comtat. Ambdues tombes, a més, podrien
formar part d’aquesta voluntat de perpetuació de la memòria de la nissaga d’Urgell i de les figures senyeres en la història
del comtat. El primer d’aquests sepulcres és el del comte Ermengol IX (†1243), germà d’Àlvar I i oncle d’Ermengol X que va
morir infant amb només vuit anys (MONFAR 1853, I, 530; CORREDERA 1973, 141). Es trobava ubicat al presbiteri de Santa
Maria de Castelló de Farfanya, i es tractava d’una tomba de format petit i amb figura de jacent, amb l’heràldica comtal al
frontis del vas sepulcral. Malauradament, jacent i vas es conserven per separat, atès que el primer va ser robat del lapidari de la Seu Vella de Lleida als anys seixanta del segle XX i avui es conserva al museu dels Cloisters de Nova York (inv.
1975.129), mentre que el sarcòfag és propietat del Museu de Lleida: diocesà i comarcal, que l’ha dipositat en data recent
al Museu de la Noguera (cat. 10). Sembla que aquest sepulcre va poder erigir-se pels mateixos anys que els de Bellpuig de
Les Avellanes, potser com a conseqüència o ampliació del panteó avellanenc (FITÉ 1997, 140)15.
El segon sepulcre al que volem fer al·lusió és el d’Arnau Mir de Tost, procedent de la col·legiata de Sant Pere d’Àger, i
avui conservat a l’església parroquial de Sant Vicenç d’aquella vila (Fig. 3). La tomba d’aquest insigne personatge que va
viure al segle XI es trobava a la galilea de la col·legiata, però al segle XIV, segurament en temps de l’abat Hug de Cervelló i
13. Sobre la presència al claustre de Santes Creus de l’escut comtal partit en pal amb els pals d’Aragó i l’escacat vid. infra nota 33.
14. De la capella dels comtes, dita “dels Evangelistes”, podria procedir una figura d’apòstol conservada al MNAC (inv. 9859) que llueix les armes plenes d’Urgell a la
peanya (LIAÑO 2007, 132-133). L’escultura, que s’ha atribuït a Guillem Timor, podria situar-se als anys quaranta del segle XIV. En aquella capella es trobava sebollida
Elionor, filla del comte Pere II i germana de Jaume el Dissortat (MONFAR 1853, II, 261).
15. Beseran va datar el sepulcre a mitjan segle XIV, i el va relacionar amb el grup d’obres relacionades amb Guillem i Pere Seguer (BESERAN 1993a, 173). Español, en
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canvi, el considera més antic i ressò directe dels sepulcres avellanencs (ESPAÑOL 1995, 179-182; ESPAÑOL 2007a, 86).

pocs anys després de dur-se a terme el projecte de Bellpuig de Les Avellanes, se’l va
traslladar al costat dret del presbiteri per a
honorar-lo com a fundador de la col·legiata
i també del vescomtat d’Àger. Fotografies
antigues (Institut Amatller d’Art HispànicArxiu Mas) encara mostren el sepulcre en
aquest emplaçament, tot i que molt mal-
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més. És possible que l’erecció d’aquest
monument

funerari

fos

una

iniciativa

d’Ermengol X, ja que els Cabrera situaven
Arnau Mir de Tost en l’origen del seu tronc
vescomtal, però no podem descartar que
es materialitzés una mica més tard, sempre
dinsla primera meitat del segle XIV. A Àger,
a més, també hi havia enterrat el comte Ermengol III i la seva muller Constança, tot i
que desconeixem com eren les seves tombes (FITÉ 1985, 308; FITÉ 1997, 140-141).

Fig. 3. Sepulcre d’Arnau Mir de Tost
procedent de la col·legiata de Sant Pere
d’Àger, avui a l’església parroquial de
Sant Vicenç de la vila
(Foto: Francesc Fité)

Els comtes d’Urgell: sacralitat, imatge de poder i devoció mariana
La relació dels comtes d’Urgell amb diferents santuaris marians ubicats dins els seus dominis és un tema que no ha estat destacat per la historiografia, i que té importants implicacions en el terreny artístic. L’objectiu era associar la família a la
voluntat i els designis divins, fer-se amb beneficis espirituals i, possiblement, obtenir alguns rèdits més pragmàtics16. Amb
l’establiment de vincles propagandístics amb la Mare de Déu, la intercessora i protectora per excel·lència, els comtes pretenien legitimar-se com a dinastia i obtenir avals davant la població. En algun cas veurem, fins i tot, que el contacte dels comtes
amb la Mare de Déu va ser directe en fer-se partícips d’aparicions marianes i de miracles que els avalaven davant els vassalls.
Els santuaris d’Almatà i Colobor són dos temples àmpliament afavorits pels comtes al segle XIV, i això fa pensar que
algun membre de la família tingués quelcom a veure amb l’execució de les imatges marianes que allà s’hi veneraven (cat.
7-8)17. La talla d’Almatà és de petites dimensions i executada en fusta, i pel seu estil s’ha de posar directament en connexió
16. El tema s’ha estudiat amb un cert deteniment en relació a personatges molt propers com Ferran d’Antequera que, per exemple, va ser presentat al Compromís de
Casp com el predilecte i l’escollit per Maria. Dies abans del setge de Balaguer, Ferran va peregrinar a Montserrat, per tal d’obtenir el favor de la Verge en la contesa
bèl·lica (MACKAY 1987, 949-957; RUIZ 2009, 75-81).
17. Ermengol X va fer una deixa testamentària de 100 morabatins a l’església d’Almatà, i 100 més a la confraria que hi havia instal·lada, de la qual era membre. A banda, hi va fundar un aniversari perpetu (MONFAR 1853, II, 50). Cal tenir present que aquell era el temple on els comtes juraven els privilegis de Balaguer un cop assolien
el poder, i així ho va fer el 1314 Alfons —fill del rei Jaume II—, i vint anys després el seu fill Jaume (SANAHUJA 1930b, 96). A Almatà, a més, va ser sebollida la comtessa
Cecília de Comenge, i també el seu hereu, el comte Pere, que hi volia portar les despulles del seu progenitor, Jaume I. Pere també hi va fer traslladar les restes del seu
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amb els sepulcres de Bellpuig de Les Avellanes. És de més qualitat que la de Colobor, que pertany al mateix grup estilístic,
i podria ser que es realitzés en el marc d’alguna iniciativa comtal pels volts del 1314, data en què potser ja s’havia enllestit
el projecte funerari de Bellpuig de Les Avellanes. Sigui com sigui, tenint en compte la cronologia que es dóna habitualment al grup d’obres del Mestre d’Anglesola, tot sembla indicar que ambdues imatges van ser realitzades o bé cap al final
del govern d’Ermengol X (†1314), o bé en temps de Teresa d’Entença (1314-1327).
Aquestes dues imatges ens serveixen per mostrar com, en temps de la segona i tercera dinastia d’Urgell, diferents
comtes van mantenir vincles molt estrets amb determinats santuaris marians d’aquella àrea. És el cas de Jaume I, que va
fer una important donació de 8.000 sous al de Colobor al seu testament de 1344 (PASTOR 2004, 75). El santuari, tal vegada fundat per voluntat comtal, es troba ubicat en el terme de l’antic llogarret de Colobor, que va desaparèixer arran de
la Pesta Negra. Aquesta devoció es palesa de forma més evident en el cas d’Almatà, ja que les fonts recullen una tradició
que presenta la imatge com un regal del comte d’Urgell després que se li aparegués (CAMÓS 1772, 251; SANAHUJA 1965,
341)18. Aquesta llegenda cal posar-la en relació amb una segona tradició, apuntada per Francisco de Zamora, que deia que
els comtes d’Urgell s’enduien la imatge “cuando iban a la guerra” (ZAMORA 1973, 226). El relat de Camós és fantasiós i
irreal, però no descartem que s’emparés en el record d’una donació veritable, atès que el temple, que era la parroquial de
Balaguer en aquell temps, va rebre donacions de diferents membres de la nissaga comtal. Això podria indicar que darrere
l’execució de l’escultura hi hagués algun membre de la família, a l’igual que amb la imatge de Colobor.
També a la vall d’Àger es troba el santuari de la Mare de Déu de Pedra, bastit a sobre de la capella d’un castell del segle
XI, amb un petit nucli de població proper. És probablement un altre dels centres religiosos marians potenciat per la casa
comtal durant el segle XIV, segons deduïm d’un parell d’indicis. D’allà procedeix una imatge atribuïda al taller d’Aloi de
Montbrai que, com veurem més endavant, va poder arribar a Pedra a través del comte Jaume I. Més evident és el vincle
establert pel seu fill, el comte Pere II d’Urgell, que el 14 d’octubre del 1372 va adreçar-se a la Paeria d’Àger per informar de
l’enviament de dos frares que desitjaven fer vida eremítica. Al comte li semblava que els santuaris de Colobor i Pedra eren
bons indrets perquè s’instal·lessin, i per això sol·licitava que se’ls mostressin, que se’ls subministrés allò convenient i, en
definitiva, que se’ls acollís. En una altra missiva demanava que se’ls compressin llegums, vi i carn salada i que es proveís
els santuaris d’escudelles i altres eines necessàries (FITÉ 1985, 245-246).
La vinculació dels comtes amb santuaris marians de la regió cal estendre-la al de la Mare de Déu de Cérvoles, al terme
d’Os de Balaguer. En aquest cas, Narcís Camós va recollir un fet corroborat per Ermengol X al seu testament (1314), en
què explica la seva participació, l’any 1300, en la instal·lació al santuari d’una marededéu trobada, episodi que va restar
plasmat en dos compartiments d’un retaule de finals del segle XV que embolcallava la miraculosa imatge, cremat durant
la Guerra Civil Espanyola, però del qual es conserven fotografies antigues. En un d’aquests compartiments es mostrava
l’aparició de la imatge, i en l’altre la processó que es va fer fins al santuari per procedir a la col·locació de la imatge i en la
qual va participar el comte (CAMÓS 1772, 416; CARESMAR 1977, 242-243; MOLINA 1997, 5-24).
La història és similar a la de la Mare de Déu de les Parrelles, una escultura trescentista originària del desaparegut monestir de trinitaris, i que actualment es conserva a l’església de Santa Maria. Ermengol X va contribuir, primer, a la fundació
de la comunitat i, posteriorment, va llegar 1.000 sous per a la fàbrica de l’església (MONFAR 1853, II, 49; SANAHUJA 1965,
fill Tadeu —sebollit originalment a santa Maria d’Agramunt. Un altre fill del comte Pere, Joan, va rebre sepultura a la mateixa tomba que el pare (SANAHUJA 1965, 295).
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18. Monfar esmenta també que “las religiosas, para mejor consuelo suyo, la tienen dentro del monasterio con gran decencia y ornatos” (MONFAR 1853, I, 342).

350), cosa que ens parla sobre la relació amb la nissaga des dels inicis de la comunitat. Aquest fet podria justificar que
un genèric comte d’Urgell aparegués participant d’una processó similar a la que hem vist a Cérvoles, segons va recollir el
mateix Camós. El darrer va veure la imatge a mitjan segle XVII encara al seu emplaçament original, i la descriu presidint un
retaule “muy antiguo, y tiene pintados mysterios de Christo, y suyos y juntamente en un quadro de la parte de la pistola,
tiene pintada la invencion de la Imagen (...) y la procession con que fueron à buscarla, con el acompañamiento del conde
de Urgel, y muchissima gente” (CAMÓS 1772, 252-254). El testimoni de Camós és especialment valuós, ja que ens descriu
un retaule actualment desaparegut, segurament d’època gòtica, pels termes en què s’hi refereix. Com a Cérvoles, l’episodi
de la invenció de la imatge es plasma en aquest moble que la hostatjava, per fer remembrança de l’episodi. En aquest cas
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la llegenda no ens parla de cap comte en concret, però la participació d’Ermengol X en la fundació del monestir potser
permetria establir un nou pont amb el cas de Cérvoles i fer-lo protagonista de l’episodi.
En una altra ocasió el llegendari popular recull que va ser el propi comte d’Urgell —novament, en genèric— qui va ser
el protagonista d’un fet miraculós. Ens referim al miracle del pont d’Albesa, una història que narra com el comte va intentar
arremetre contra els vassalls de la priora del monestir d’Alguaire, acció que va comportar-li la pèrdua de la vista en travessar el pont esmentat, i que no va recuperar fins que va reconèixer la seva injusta forma de procedir (CATALÀ 1979, 241). El
miracle es troba representat en unes pintures del segle XVIII conservades al santuari del Merli d’Alguaire, en les quals el
comte apareix identificat amb la inscripció “Ermengol”, mentre que Narcís Camós fa protagonista de l’episodi a un desconegut Berenguer (CAMÓS 1772, 179). Desconeixem l’origen de la història, però potser té a veure amb el fet que al segle
XIV —1331 i 1344— els comtes apareguin implicats en la construcció i acabament del pont, com més endavant veurem19.
Per la importància del monestir i la gran rellevància d’una relíquia que allà s’hi venerava, cal pensar que el santuari marià més important d’aquella zona era el monestir de Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes, on posteriorment els comtes
s’hi van fer construir una residència. La relíquia era una sandàlia de la Mare de Déu que segons la tradició domèstica havia
estat donada pel comte Ermengol VIII, i que procedia del saqueig de Constantinoble de 1204 (CAMÓS 1772, 256; CARESMAR 1977, 97-98). És curiós, i a la vegada estrany, que Camós no descrigui cap imatge mariana al monestir, i més tenint
present que d’allà és originària, en principi, una de les escultures gòtiques de la Mare de Déu més belles i representatives
del gòtic a les terres de Lleida, la Mare de Déu de Bellpuig de Les Avellanes (ESPAÑOL 2003a, 332-334), avui conservada al
Museu de Lleida: diocesà i comarcal (inv. 3772)20. L’escultura mostra a l’alçada del ventre dos emblemes heràldics que formen part de la policromia, però que han perdut les armes que mostraven als respectius campers. La restauració recent a la
qual ha estat sotmesa la imatge no ha permès trobar cap traça d’aquestes armes, però permetrien preguntar-nos al voltant
del possible paper que els comtes van poder jugar en l’execució de la imatge. L’obra s’atribueix a Bartomeu de Robió i s’ha
datat al darrer terç del segle XIV, per tant, en temps del comte Pere II d’Urgell. Com veurem més endavant, el comte Pere
va poder ser el veritable donant de la relíquia de la sandàlia al monestir i, qui sap, si el responsable de l’arribada al monestir
d’una imatge executada per un escultor de tanta qualitat com Bartomeu de Robió.
19. Sobre la relació dels comtes d’Urgell amb el monestir d’Alguaire vegeu ALTURO 2010, 37-39.
20. Procedent de la col·lecció de Charles Deering a Sitges, aquesta imatge ha estat adquirida en data recent per la Generalitat de Catalunya (2011) i dipositada al
museu lleidatà. El primer testimoni sobre la procedència avellanenca de la imatge el trobem en una publicació del 1918 editada per la Revista de Arquitectura de
Barcelona, destinada a difondre el llegat patrimonial atresorat per Deering al palau Maricel. Es reprodueix una fotografia de l’obra i al peu de la imatge llegim “Virgen
esculpida en piedra, procedente de Bellpuig de las Abellanes” (ANÒNIM 1918, 48).
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La dinastia d’Aragó-Urgell: Teresa d’Entença i Alfons el Benigne
Ermengol X va morir sense descendència, i d’aquí que el comtat passés a mans de la seva reneboda Teresa d’Entença
(1314-1327), esposa de l’infant Alfons, futur Alfons el Benigne. S’inaugurava així el règim comtal de la casa d’Aragó. Alfons i
Teresa van contraure matrimoni a Lleida el 10 de novembre de 1314, el mateix dia en què el rei, que va ser present a l’enllaç,
cedia a Alfons el comtat d’Urgell i el vescomtat d’Àger. Uns dies després, Alfons es traslladà a Balaguer i va confirmar les llibertats i privilegis de la vila en una cerimònia a l’església d’Almatà (SANAHUJA 1930b, 96). Els nous comtes es van instal·lar
i aclimatar perfectament a Balaguer, i prova d’això és que allà van néixer la majoria dels seus set fills, entre ells el futur Pere
el Cerimoniós, que ho va fer a les cambres baixes del palau de Balaguer21. Una altra demostració d’aquesta aclimatació
és que deu dies després de contreure matrimoni a Lleida, Alfons escrigués al seu pare, el rei Jaume II, demanant-li que
permetés la instal·lació a Balaguer del pintor Bernat de Pou, ja que en aquella ciutat no hi residia cap altre pintor22. Desconeixem quins eren els motius que van portar Alfons a efectuar la sol·licitud, que va poder respondre al desig de gaudir
dels serveis d’un mestre per a satisfer encàrrecs diversos, a manera de pintor de cambra; o bé la intenció d’encarregar-li
alguna obra en concret per al palau de Balaguer o per alguna església del comtat.
Aquest no és l’únic document d’aquells anys en què Alfons o Teresa apareixen directament relacionats amb un artista,
ja que el 1320 consta un pagament a l’orfebre Tutxó de sis unces i mitja de plata destinades a la realització de la matriu
del segell del comte, a més d’un segon pagament de 57 sous a Salomó, jueu de Lleida, per cinc unces del mateix material
destinades a la de la comtessa i per la tasca de gravar-la (DURAN 1928, 264; TRENCHS-CONDE 1985, 70). El primer era un
artesà oriünd de Siena que va treballar per al rei Jaume II entre 1313-1323 efectuant peces de vaixella, matrius de segells,
una creu i un exvot d’argent per a Montserrat, aquest darrer per encàrrec de la reina Maria de Xipre (DALMASES 1992a, I,
31; II, 145)23. Altrament, quan Alfons va ascendir al tron, va ordenar que es realitzés una espasa per al seu fill Jaume “a seu
senyal d’Urgell” i una matriu de segell amb idèntiques armes (TRENCHS-CONDE 1985, 74).
En els primers anys de regència del comtat és molt possible que Alfons i Teresa s’impliquessin en la renovació de
l’església de Sant Miquel de Castelló de Farfanya, una vila que era un dels enclavaments més forts del comtat i on els
comtes passaven més temps —fins i tot més que a Balaguer—, sobretot durant els primers anys del seu matrimoni (13141319) (MIRET 1910, 3-15). El projecte de Sant Miquel es va poder iniciar en temps d’Ermengol X, atesa la inscripció de la
dovella central de la portalada principal en què es llegeix la data de 1313. La intervenció dels comtes s’ha proposat en
base a la presència de les seves divises en sengles escuts de l’interior del temple, un d’ells amb les armes plenes d’Urgell,
que correspondria a Teresa, i un segon quarterat combinant les barres d’Aragó amb l’escacat d’Urgell, que caldria associar
amb Alfons (FITÉ-PUIG 2009, 11-16)24. Aquest segon emblema, curiosament, mostra la mateixa combinació heràldica que
21. Segons Sanahuja ells van ser els primers comtes que es van instal·lar, de forma més o menys fixa, al castell-palau de Balaguer (SANAHUJA 1965, 286).
22. La data del document ha estat confusa des de la seva publicació, atès que s’hi llegeix 1313 i Alfons ja apareix esmentat com a comte d’Urgell, per la qual cosa el
document ha de ser posterior, per força, al 10 de novembre de 1314. El primer esment el va fer PUIGGARÍ 1880, 75. El publica íntegrament RUBIÓ, 1908-1921, I, 61-62,
doc. LII, i el comenta àmpliament i n’ajusta la cronologia SANPERE [s. d.], 123-125. Sobre els pintors de Balaguer en aquells anys, cal tenir present un ban de cronologia
imprecisa (entre 1311 i 1354) inclòs al llibre de privilegis de la ciutat, en què es diu que “(...) nuyll hom ne nuyla fembra qui venda tingue, no gos tenir taula parada,
ço és, çabaters, ne teners, ne mercers, corregers, ne freners, ne pintors, ne argenters, ne altres fora lurs portals a digmenges ne a festes colens, salvant en fira o en
retorn o dia de mercat, sota ban de V sous” (CUELLAS 2012, 187).
23. Sobre aquest artífex vegeu les notícies aplegades a ESPAÑOL 2001b, 278, i especialment la nota 149.
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24. Cal descartar que el comte Pere II fos el primer en emprar la combinació heràldica d’escacs i pals d’Aragó, tal com s’ha defensat tradicionalment en base al que

un penjant de col·lecció particular que fou localitzat, precisament, a Castelló de Farfanya (cat. 21, núm. 1).
És important fer notar que aquestes armes no apareixen a la tomba de dos infants que s’han considerat fills de la parella25, un sepulcre amb doble jacent executat en alabastre originari del monestir de Sant Domènec i avui conservat en
estat fragmentari al Museu de la Noguera (cat. 6). Els escuts es localitzaven als dos coixins on recolzen el cap els infants,
dels quals només n’hem conservat un. Amb tot, Monfar va veure encara els dos coixins i va certificar que tant l’un com
l’altre mostraven els mateixos emblemes26. Es tracta d’un primer escut amb els pals d’Aragó i un altre amb les armes dels
Entença —d’or amb el cap de sable—, una combinació heràldica que no s’adiu amb les divises habituals que els comtes
Alfons i Teresa van emprar en vida27.
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afirmà Monfar (MONFAR 1853, II, 201). Ermengol X va estipular al seu testament que els seus hereus fessin ús de les armes plenes d’Urgell, però aquesta voluntat ja
no la van complir alguns d’ells. El primer en emprar un escut amb les armes d’Aragó i Urgell va ser Alfons, tal com veiem en alguns exemplars sigil·logràfics (SAGARRA
1908, 317; RIQUER 1983, I, 199). Dos segells de cera del fons municipal de Saragossa i de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, corresponents a una mateixa matriu i associats
a documents de 1315 i 1319, mostren el comte a cavall amb les gualdrapes i l’escut decorats amb les armes d’Aragó i Urgell, de forma quarterada (SAGARRA 19151932, I, 242, cat. 193, làm. LXVII). Tanmateix, sembla que en un primer moment va adoptar les armes plenes del comtat, potser fent cas de les disposicions del seu
predecessor: “(...) tomó las armas del condado solas y sin mezcla alguna, segun parece en algunos sellos suyos, que aun se conservan en el archivo real; y despues
juntó aquellas armas con las de Aragon, y de las dos formó un escudo, dividido en cuatro cuarteles: en el primero y tercero dos palos, en el cuarto los jaqueles de oro
y negro, que eran las armas del conde de Urgel” (MONFAR 1853, II, 126). Aquesta descripció enllaça perfectament amb els dos escuts que trobem a l’interior de Sant
Miquel de Castelló de Farfanya, que s’han associat, com acabem de veure, amb Alfons i Teresa d’Entença. La comtessa Teresa, a les pugeses que va encunyar entre
1314 i 1327, en canvi, va optar per les armes plenes d’Urgell (MATEU 1967, 30-31). Encara sobre les armes de Teresa, cal recordar que el seu pare, Gombau d’Entença,
al seu testament de 1304 va manar que si la seva filla tenia dos fills mascles o més, el segon, si no es dedicava a la vida religiosa, “sia tenido de prender el sobrenombre e las armes d’Entença” (PASTOR 2004, 132). Igualment, Jaume I d’Urgell, al seu testament de 1344 va estipular que si la seva muller tenia un segon fill mascle
just després de morir ell, aquest fill, al seu segell i les seves armes, hauria de fer ús de les armes dels Entença, tal com havia fet la mare del comte, Teresa d’Entença
(PASTOR 2004, 174). L’ús de les armes dels Entença entre membres del casal d’Urgell encara el trobem amb el comte Pere II, senyor de la baronia d’Entença, que les va
combinar en un escut partit amb les barres d’Aragó, com veiem en diferents projectes artístics finançats per ell (VELASCO-FITÉ 2011, 141). Tornant al tema de la combinació de pals i escacs, després dels exemples primerencs relacionats amb Alfons, trobem un segell del 1339 del comte Jaume I en què pals i escacs es combinen
en forma d’escut partit en pal (SAGARRA 1915-1932, I, 241, cat. 207, làm. LXX). Es tracta de l’escut que més endavant emprarà amb preferència Pere II d’Urgell. Malgrat
que hi ha un cas en què Pere II torna a emprar les armes plenes d’Urgell (SAGARRA 1908, 317 i 319: segell de 1367; SAGARRA 1915-1932, II, 10, cat. 290, làm. LXXXIX),
podem dir que amb ell es va generalitzar l’ús d’aquesta fórmula heràldica, especialment en la sigil·lografia i les empreses artístiques (VELASCO-FITÉ 2011, 133-143).
Ell va ser el primer, a més, en introduir-la a les emissions monetàries del comtat, dins un escut en cairó (BALAGUER 1999, 245; SANAHUJA 2008, 169).
25. Exceptuant a VILLANUEVA 1976, 236, que ho descarta. Monfar va proposar que un dels jacents correspongués a l’infant Alfons (MONFAR 1853, II, 119). El segon,
en canvi, seria un infant encara per identificar i que no ha deixat rastre a la documentació.
26. “(...) en la capilla de san Pedro, mártir, hay una caja de mármol, muy bien labrada, larga cuatro palmos, y en la piedra que la cubre dos figuras que denotan ser de
muchachos hijos del rey, con sus coronas en las cabezas y espadas en las manos; las almohadillas tienen bajo sus cabezas están sembradas de escudos muy pequeños,
unos con los palos de Cataluña, otros con las armas de Entença, señal cierto ser de los hijos de los infantes don Alfonso y doña Teresa de Entença. El año 1636 algun
curioso movió la tapa y no halló dentro de la caja cosa alguna: pudo ser que el tiempo ha pasado desde doña Teresa de Entença hasta el dicho año, que son mas de tres
cientos años, haya consumido aquellos cuerpecitos, ó que de allí los hayan mudado á Poblet ó Almata, donde dice el rey don Pedro en su historia, que tienen sepultura
sus hermanos, que todos fueron hijos de doña Teresa” (MONFAR 1853, II, 52). En un altre moment de la seva obra Monfar fa una segona descripció: “Tuvo esta señora
[Teresa d’Entença] cinco hijos varones y dos hijas: los dos hijos fueron don Alfonso, que murió de edad de un año y fué enterrado en la iglesia de Nuestra Señora de
Almata, en la ciudad de Balaguer, segun dice Zurita, aunque el rey don Pedro, en su Crónica, dice que vivió dos años; y entiendo que fué enterrado en el monasterio de
santo Domingo de Balaguer, en la capilla de san Pedro, mártir, en un sepulcro de mármol que está en la dicha capilla á la parte del evangelio, y en la tapa de él hay dos
simulacros de dos niños, con coronas en la cabeza, y las almohadillas donde reclinan sembradas de escudos de las armas reales de Aragon y Entença; y no ha muchos
años que algun curioso le abrió y le dejó mal tapado, conque no queda hoy en él rastro de la [sic] cuerpos que allí fueron sepultados (...)” (MONFAR 1853, II, 119).
27. Per a les armes emprades en vida per Alfons i Teresa, vid. supra nota 24.
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Aquesta combinació, en canvi, és la mateixa que apareixia en un projecte anàleg dut a terme pels mateixos anys, el
desaparegut sepulcre de Teresa d’Entença al monestir dels franciscans de Saragossa, executat a partir de 1337 per encàrrec de dos fills de la parella, Pere el Cerimoniós i el seu germà Jaume, comte d’Urgell (1328-1347). Teresa havia traspassat
el 1327, i les seves despulles es trobaven al monestir de framenors de Saragossa, “que ella habia reedificado” (MONFAR
1853, II, 118). El 5 de novembre de 1337 el Cerimoniós va escriure a tots els seus oficials per comunicar-los la intenció seva
i del seu germà de dur a terme la tomba de la seva mare, i és per això que els ordenava que remetessin al mestre Aloi de
Montbrai tots els “marbres” que trobessin a la seva jurisdicció, i que es nomenés un escultor que, juntament amb el mestre
Aloi, taxés el seu valor (RIUS 1928, 149-150, doc. XXX)28.
El sepulcre de Teresa, avui malauradament perdut, va ser descrit detalladament per Monfar, que encara el va veure al
segle XVII29. Un dels aspectes més interessants de la seva descripció és l’esment de la doble heràldica que mostrava la
tomba, que era la mateixa que la dels dos jacents de Balaguer. El fet que la tomba de Saragossa es comencés a esculpir
deu anys després de la mort de la comtessa, i un cop traspassat també Alfons el Benigne, podria explicar que s’empressin
uns emblemes heràldics diferents als que acostumava a emprar Teresa, una situació que també es va donar al sepulcre de
Balaguer. Aquesta coincidència en l’heràldica emprada, per tant, podria indicar que ens trobem davant projectes coetanis
impulsats pels mateixos promotors, Pere el Cerimoniós i el comte Jaume I d’Urgell, que es van preocupar per dignificar
el repòs etern dels seus pares i alguns dels seus germans. A més, la tomba de Teresa d’Entença va ser executada amb el
mateix material que els jacents de Balaguer, l’alabastre, i l’estil dels darrers connecta amb el d’altres projectes simultanis
d’Aloi de Montbrai, que va ser el responsable de l’execució del sepulcre de Teresa30. En aquest sentit, es pot comparar el
cap conservat d’un dels infants, així com la posició dels braços i les mans, amb els del sant Joan Evangelista del grup del

28. Cal preguntar-se el perquè de l’incompliment del desig de Teresa, que com veurem més endavant, havia manifestat al seu testament la voluntat de ser sebollida
als framenors de Lleida, ja que allà havia triat sepultura el seu espòs, Alfons el Benigne. Tanmateix, quan es va construir la tomba del darrer al monestir lleidatà —a
partir de 1337, al mateix temps que la de Teresa—, Pere el Cerimoniós, que va encarregar l’obra a l’escultor Pere de Guines, va decidir que seria un sepulcre doble i
que albergaria les despulles del seu pare i la seva segona muller, Elionor de Castella, amb la qual el rei Pere havia tingut conflictes importants. És lògic, doncs, que les
restes mortals de Teresa d’Entença restessin a Saragossa. Per tant, el Cerimoniós no va voler aplegar les despulles del seu pare i la seva mare i, en canvi, va preferir
que el primer reposés eternament al costat de la seva segona muller. Sobre la tomba d’Alfons el Benigne i Elionor de Castella als framenors de Lleida, destruïda durant
la Guerra de Segadors, vegeu BRACONS 1989, 223-226; ESPAÑOL 2002, 204-205; ESPAÑOL 2014, 414-418.
29. “Fué sepultada en el monasterio de san Francisco de la ciudad de Zaragoza, que ella habia reedificado, donde parece aun el dia de hoy su sepulcro, en la capilla
mayor, á la parte del evangelio. Está sobre él un simulacro de mujer, con corona real en la cabeza, y el almohada donde reclina está sembrada de escudos, interpoladamente en los unos las armas de Cataluña, que son los cuatro palos, y en los otros las armas de Entença, que son un escudo de oro con la cabeza negra, de esta
manera [gràfic: escut dels Entença]. Lleva hábito de san Francisco y sandalias en los pies, que firman sobre dos perrillos. Tiene por cada parte doce figuras de enlutados que lloran su muerte; á la testera y piés de él hay en cada parte tres plañideras, y al derredor del túmulo unos ángeles sobre basas pequeñas que le adornan;
y estriba todo sobre seis leones que sustentan el sepulcro” (MONFAR 1853, II, 118). A banda de Monfar, conservem també les descripcions de Jerónimo Zurita i Juan
Francisco Andrés de Uztarroz. El valor de totes tres s’ha posat de manifest a ARCO 1945, 230; SÁNCHEZ 1948, 66 i MARTÍNEZ-SOBREQUÉS-BAGUÉ 1954, 181, nota 12;
ESPAÑOL 2001c, 164-165. Teresa estava sebollida juntament amb dos fills seus de curta edat, els infants Isabel i Sanç (MONFAR 1853, II, 120; cfr. ARCO 1945, 230).
En concret, Monfar apunta que es trobaven “junto á la madre” en un segon sepulcre del qual ofereix la transcripció de l’epitafi fúnebre. Aquesta tomba, tanmateix,
era posterior, ja que fou erigida cap a 1381-1382 per l’escultor Pere Moragues (IVARS 1926, 245-250; BRACONS 1989, 225-226). Sobre el sepulcre de Teresa d’Entença
vegeu ESPAÑOL 2001c, 164-165; ESPAÑOL 2002, 204-205 i 225; ESPAÑOL 2014, 411-414.
30. Vegeu també BESERAN 2007, 205-206, que va proposar una possible responsabilitat de Pere de Guines o Aloi de Montbrai en l’execució del sepulcre de Balaguer
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en base als treballs que van executar en aquells anys per al Cerimoniós dins l’àmbit funerari.

sant Sepulcre de Sant Feliu de Girona31. És pertinent recordar que mestre Aloi va ser un dels primers escultors, juntament
amb Joan de Tournai, en emprar l’alabastre, que extreien de les pedres gironines de Beuda i Segueró (ESPAÑOL 2012,
580-582).
De confirmar-se els nostres supòsits, obtindríem una possible autoria per al doble jacent de Balaguer, que seria obra
de mestre Aloi, així com una cronologia relativa no gaire allunyada del lapse de 1337-1341 en què sabem que aquest escultor va treballar en la tomba de Teresa d’Entença32. En l’establiment d’aquesta datació cal tenir present també que els
dos infants sebollits van morir encara en vida de la mare, que va traspassar el 1327. Un cop morts, les seves despulles es
devien traslladar al monestir de Sant Domènec que, no ho oblidem, es trobava en plena construcció després d’una au-
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torització concedida pel Papa al rei Jaume II el 1323 (MONFAR 1853, II, 51). Les obres del monestir no van avançar a bon
ritme, ja que el 1350 la capçalera encara no es trobava enllestida, i d’aquí que els infants rebessin sepultura en una tomba
provisional. Va ser més endavant quan se’ls va sebollir en aquest nou sepulcre, executat en el mateix context que els de
Teresa d’Entença i Alfons el Benigne i per encàrrec de Pere el Cerimoniós i Jaume I d’Urgell, germans seus.
Un altre monument en què Alfons i Teresa van poder tenir algun tipus de protagonisme des del punt de vista de la
promoció artística és el claustre del monestir de Santes Creus. Ho deduïm de la presència d’un escut partit en pal amb
els pals d’Aragó i l’escacat d’Urgell en un dels capitells de la galeria oest33, una combinació heràldica que va ser emprada
pels comtes d’Urgell a partir, precisament, d’Alfons. Cal destacar que al mateix capitell trobem un altre escut amb els pals
d’Aragó que correspon al rei Jaume II, que es va implicar en l’acabament del claustre. El projecte es va iniciar el 1313 i ja
s’havia enllestit el 1341. Per la cronologia del claustre, l’escut d’Urgell podria associar-se a Alfons, futur Alfons el Benigne,
atès l’important paper dels seus pares en les obres que durant aquells anys s’havien efectuat a Santes Creus, especialment al claustre i al panteó funerari de l’interior de l’església (ESPAÑOL 2002, 47-52; ESPAÑOL 2011, 165-201). D’aquí que
les divises personals de la casa reial i el comte d’Urgell es combinin en un mateix capitell. És important fer notar que
l’infant Alfons, un cop nomenat comte d’Urgell el 1314 en contreure matrimoni amb Teresa d’Entença, va ser el primer en
emprar un escut partit en pal com el que trobem a Santes Creus34. Va utilitzar aquestes armes fins que fou proclamat rei el
1327, quan va passar a utilitzar les pròpies de la reialesa (vegeu cat. 18). Per tant, si aquest escut correspon als anys previs
a la proclamació reial, per força cal situar-lo entre 1314-1327. Amb tot, i malgrat la intensa i documentada relació d’Alfons

31. Reproduït a ESPAÑOL 2002, 229.
32. L’atribució del sepulcre del convent de Sant Domènec a Aloi de Montbrai, defensada amb arguments paral·lels per Francesca Español en aquest mateix catàleg
(cat. 6), cal posar-la en connexió amb l’existència als territoris del comtat d’una altra obra executada pel mateix taller escultòric, la Mare de Déu de l’ermita de Pedra,
avui conservada en estat fragmentari a l’església de Sant Vicenç d’Àger (FITÉ 1985, 285-293). Malgrat el seu estat actual de conservació, coneixem fotografies antigues que ens la mostren abans de les destruccions patides en el marc de la Guerra Civil Espanyola, i que han servit per efectuar l’atribució al taller de mestre Aloi
(CRISPÍ 2004, 111-116). Desconeixem si l’encàrrec o l’arribada d’aquesta escultura al santuari agerenc va tenir a veure amb algun dels comtes d’Urgell, però si això va
ser així, és possible que tingués alguna responsabilitat el comte Jaume I, potser a través de la vinculació establerta amb mestre Aloi arran de l’encàrrec de la tomba
de Teresa d’Entença. L’escultor, a més, es va desplaçar a València el 1344 per executar la tomba d’un altre membre de la família dels Entença, Margarida de Llúria i
Entença, filla de l’almirall Roger de Llúria (FREIXAS 1982, 79).
33.

Devem la informació a Toni Conejo, que prepara un estudi sobre el claustre i a qui agraïm que ens hagi advertit sobre l’existència d’aquest emblema heràldic.

La seva presència ja va ser destacada per VIVES 1969, 98.
34. Vid. supra nota 24.

57

3
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Els comtes d’Urgell,
promotors artístics

amb el monestir (MUTGÉ 1983, 373-397; MUTGÉ 1984, 237-322), el seu grau d’implicació d’Alfons en les obres de Santes
Creus devia ser més aviat baix.
La comtessa Teresa no va poder lluir la corona reial perquè va morir a Saragossa el 28 d’octubre de 1327, escassos dies
abans de la proclamació del seu espòs. Segons el cronista Ramon Muntaner, Teresa era una dona “molt noble e molt rica,
e fo de les pus savies del mon, que de la sua saviesa se poria fer un gran llibre” (cap. CCXCI). Paga la pena glossar el seu
testament de cinc anys abans del seu traspàs, ja que es tracta d’un document conegut de fa pocs anys i que inclou informacions que encara no han estat explotades pels historiadors de l’art35. Teresa va triar sepultura al monestir dels franciscans de Lleida, “ubi dictus dominus infans, vir et dominus noster carissimus, suam elegit sepulturam”. La tomba, com era
usual, havia de ser “bene perfecte et honorifice iuxta decencia nostri status”. Arribat el moment aquesta disposició no es va
complir, ja que la comtessa, com hem tingut oportunitat de veure, va ser finalment sebollida als franciscans de Saragossa.
Al testament, Teresa va fundar capellanies en diferents esglésies d’Aragó i Catalunya, entre elles, la d’Alcolea de Cinca,
a la capella on era sebollit el seu pare, Gombau d’Entença36; i també al monestir de Bellpuig de Les Avellanes, fent una
interessant al·lusió a que era l’indret “ubi corpus nobilis Ermengaudi, comiti Urgelli bone memorie patrui nostri, extitit
tumulatum”. Es refereix, naturalment, a la tomba d’Ermengol X. Va ordenar també la fundació d’un monestir a Xalamera
(Osca), i dos més al regne de Sardenya, de menorets i menoretes; així com la donació de tres imatges de plata per a les
esglésies de Xalamera, Alcolea de Cinca, i per a la capella del castell de la mateixa vila, per a l’execució de les quals llegava
15.000 sous; a més d’una quarta per al monestir de Montserrat, per valor de 12.000 sous37. No cal insistir que darrere la
donació d’aquestes imatges hi havia una clara intenció votiva i la voluntat que ocupessin un lloc important en les esglésies respectives. Teresa, fins i tot, va fer una deixa per cobrir amb argent el pilar de santa Maria del Pilar de Saragossa,
i va encarregar també dos exvots de plata amb la seva representació i la del seu espòs destinats a santa Maria de Salas
(Osca), un santuari que va ser àmpliament afavorit pel casalici reial38. Consta, finalment, un seguit de deixes de 200 sous
als convents de Sant Francesc, Sant Domènec, Santa Clara, Santa Maria del Carmel i Sant Agustí de la ciutat de Lleida.
Les seves joies “tam auri quam argenti, necnon perlas, anulos, coronas, garlandas” les va llegar a la seva filla Constança,
muller del rei Jaume III de Mallorca, però res es diu al testament sobre els ornamenta de la seva capella personal, que a
través d’un document de l’any següent sabem que va acabar a mans de l’infant Pere, futur Pere el Cerimoniós (GIRONA
1933, 354-355, doc. 5; cfr. ESPAÑOL 2001b, 269-293). Entre els objectes que la integraven hi havia teixits, una creu d’altar,
un tríptic-oratori, un calze i dos canelobres d’argent, entre altres.
35. Monfar solament va tenir accés a les clàusules del testament a través de notícies indirectes, ja que no va localitzar el document original a l’Arxiu de la Corona d’Aragó
(MONFAR 1853, II, 120-122). Tanmateix, una còpia del mateix ha estat expurgada fa escassos anys a la Biblioteca de Catalunya, dins un manuscrit que aplega documentació dels comtes d’Alcúdia i Xestalgar, que també eren barons d’Albalat. Per al testament de Teresa d’Entença vegeu PASTOR 2004, 71-73 i 150-162, doc. 14.
36. Al seu testament de 1304 Gombau d’Entença va estipular que a l’església d’Alcolea fos contruïda una capella “de piedra boltada endreyt del altar a honor de santa
Maria” i que allà es fes la seva sepultura (PASTOR 2004, 124).
37. Deu anys abans, Jaume II i María de Xipre van fer una donació d’una imatge de plata al mateix monestir (MARTÍNEZ 1948, II, 166).
38. Ermengol X, al seu testament de 1314, ja havia efectuat una deixa de 100 morabetins a Santa Maria de Salas per a ornaments (MONFAR 1853, II, 50). Aquest
santuari aragonès apareix a les Cantigas d’Alfons X el Savi com un indret on es feien donacions d’exvots de cera per evitar que els infants nasquessin morts, o per
aconseguir la resurrecció de nadons morts prematurament. Pel que fa a aquests exvots de cos sencer estipulats per Teresa d’Entença, cal tenir en compte que va ser
molt habitual als segles XIV i XV la donació a santuaris importants, per part dels monarques catalans, de “retrats” efectuats amb cera i plata, dels que se’n conserven
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nombroses referències. Sobre aquestes qüestions vegeu ESPAÑOL 2007c, 302-307.

Jaume I d’Urgell i Cecília de Comenge, o els inicis de l’esplendor artística
En morir Teresa el comtat va passar a mans d’Alfons (1327-1336), que va separar-lo de l’herència del seu successor,
el futur Pere el Cerimoniós, i va cedir-lo al seu segon fill, Jaume d’Aragó i Entença, conegut com Jaume I d’Urgell (13361347). Jaume va maridar amb Cecília de Comenge, i junts van posar en marxa una interessant política artística de la qual
ens han pervingut força testimonis. Alguns tenen a veure amb una més que probable faceta bibliòfila de Jaume, que avui
recuperem a partir de la presentació d’unes poques notícies que, en conjunt, ens el dibuixen com algú interessat pel mon
de les lletres i que va crear el clima propici perquè el seu fill incrementés la biblioteca comtal.
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Fent un salt momentani cap als temps del comte Pere, fill de Jaume, sabem que posseïa un exemplar de la versió catalana del De Regimine Principium de Gil de Roma. Aquest exemplar es trobava a Àger el 1372, i nou anys més tard li va ser
sol·licitat pel rei Joan I, el seu cosí, per tal de treure’n una copia, ja que el monarca només el posseïa en llatí (RUBIÓ 19081921, I, 288-289, doc. CCCXIV). La dada és especialment important ja que la traducció al català de l’obra havia estat una
iniciativa del comte Jaume. Ho sabem a través d’una dedicatòria d’una de les tres còpies conservades d’aquesta versió
catalana, avui custodiada a la Biblioteca del Monestir del Escorial (sign. R. I. 8), en què es diu que l’obra fou executada “a
instancia del molt alt magnificos princep lo senyor Infant en Jacme Comte durgel e vescomte dager”39. Dissortadament,
aquesta darrera còpia no pot identificar-se amb la documentada a Àger el 1372 i 1381, ja que el manuscrit en qüestió s’ha
datat pels volts del 1430 (PRATS 1983, 31).
L’interès del comte Jaume pels llibres l’atestem superficialment al seu testament de 1344, quan va manar als seus marmessors que lliuressin 1.000 sous a Miquel Pere Sabata, conseller del comte, “pro quodam libro suo quem penes nos retinuimus” (PASTOR 2004, 170). Més interessant és una notícia del 1351, això és, quatre anys després de la seva mort, en què
Pere el Cerimoniós sol·licitava a la comtessa Cecília de Comenge una bíblia redactada en català que el rei havia regalat al seu
difunt espòs (COROLEU 1889, 56). Aquesta referència, cal dir-ho, és la més antiga entre aquelles que ens parlen dels contactes i intercanvis bibliòfils entre els comtes d’Urgell i la casa reial, la majoria de les quals daten de l’època del comte Pere.
A l’igual que hem vist amb Teresa d’Entença, el testament del comte Jaume I és el document que millor il·lustra sobre
el seu interès per les formes artístiques40. Aquestes darreres voluntats daten del 14 de maig de 1344. En elles va estipular
que a Balaguer es fundés un monestir per a tretze monges franciscanes, i que aquell era l’indret que escollia per al seu
repòs etern41. El més interessant són les precises indicacions que dóna sobre la construcció de l’església d’aquestes clarisses, que havia de ser amb parets de terra i argamassa, així com amb arcs de pedra i cobertes de fusta. Se’ns dibuixa,
per tant, el model característic de l’arquitectura diafragmàtica d’aquells anys, típica dels establiments mendicants. A més,
el comte indica que en aquesta església s’havien de construir tres altars, el major dedicat a l’Anunciació, un segon a sant
Francesc i santa Clara, i el tercer a sant Lluís de Tolosa i sant Antoni de Pàdua. Per finançar-ho féu una deixa de 50.000
39. Les altres dues còpies conegudes són les conservades al Seminari de Girona (reg. núm. 10, de l’any 1407) i a la Biblioteca de Catalunya (ms. 739, de l’any 1411). Cal
apuntar que Prats va dubtar que la traducció catalana de l’obra fos una iniciativa de Jaume (PRATS 1983, 33). Vegeu també WITTLIN 1995, 137-138.
40. En aquest cas Monfar sí que va consultar el document original, però només el va glossar molt parcialment (MONFAR 1853, II, 191 i 196). Novament, el text íntegre
ens és conegut per la còpia que es conserva al cartulari de Xestalgar (Biblioteca de Catalunya), el mateix còdex en què es recull el testament de Teresa d’Entença
(PASTOR 2004, 73-77 i 164-178, doc. 16).
41. Mentre la construcció es duia a terme, va ordenar que se’l sebollís als franciscans de Lleida, on estava enterrat el seu pare, i que se’l vestís amb l’hàbit de l’orde,
seguint un costum habitual en l’època. Tanmateix, aquesta disposició transitòria mai es va dur a terme.
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sous, que és la més important entre tots els seus llegats testamentaris, i que també havien de servir per adquirir els solars
on s’aixecaria el monestir. A banda, Jaume va donar 4.000 sous més per la dotació d’ornaments dels altars i l’adquisició
de llibres, i si aquesta quantitat no era suficient, els seus marmessors havien de concedir a aquest efecte 2.000 sous més.
Tot plegat posa de manifest que, amb aquesta important empresa, el comte s’emmirallava en la tendència de la casa reial
—a la qual ell pertanyia— d’afavorir monestirs de l’ordre franciscana i de vincular-s’hi espiritualment en el moment de la
mort. Ho havien fet els seus pares, Alfons el Benigne i Teresa d’Entença, tots dos sebollits en convents de l’orde. El monarca, encara en vida, havia contribuït a la fundació de diferents establiments franciscans, com els de Borja (Saragossa) i
Berga, a més de fundar sengles capelles dedicades a sant Lluís de França i sant Lluís d’Anjou als monestirs de Terol i Lleida
(ESPAÑOL 2014, 389-422, esp. 394-395).
El comte va donar igualment instruccions de com havia de ser la seva tomba. En aquest sentit va estipular que fos un
monument bilateral que es pogués veure des de l’interior de l’església i des del claustre42, una tipologia de tomba doble
que ens remet forçosament al sepulcre de la reina Elisenda de Montcada (†1364) al monestir de Pedralbes, que presenta
precisament sengles arcosolis que s’obren al temple i el claustre. D’entrada, el sepulcre que plantejava el comte era monumental i privilegiat, i tenia per objectiu enaltir la memòria del fundador del monestir. Aquesta tipologia doble, a més,
respon a un disseny molt nou i original, tal com s’ha assenyalat per al de la reina Elisenda, amb alguns paral·lels a França,
Anglaterra, Itàlia i Catalunya mateix43. En aquest sentit, el de la reina es va realitzar durant l’abadiat de Francesca Saportella (1330-1364), atès que ja era enllestit el 1364, data del testament d’Elisenda. Tanmateix, una hipòtesi formulada fa uns
anys per Núria Baqué defensava que la tomba es va poder executar abans del 1341-1343 (BAQUÉ 1997, 87-88)44, un lapse
cronològic que ens situa en els mateixos anys que el testament del comte Jaume. No cal insistir, per tant, en què el vincle
establert entre els projectes funeraris de Pedralbes i Balaguer serveix per establir un altre terminus ante quem per a la
tomba de la reina, que ha de ser anterior al 1344, data del testament del comte. Igualment, convé no oblidar que la tomba
de Pedralbes, fins avui d’autoria anònima, palesa algunes característiques de l’art d’Aloi de Montbrai (ESPAÑOL 2014, 410),
un mestre que probablement va mantenir relació amb el comte Jaume I a través d’altres empreses artístiques, com són el
sepulcre de Teresa d’Entença, la tomba dels dos infants de Sant Domènec de Balaguer (cat. 6) o la imatge del santuari de
la Mare de Déu de Pedra a Àger.
42. “Ordinantes et volentes quod sepultura nostra sive monumentum nostrum fiat in predicte ecclesie dicti monasterii. Item, quod dictum monumentum ab uno
latere aperte dicte ecclesie ostendatur et videatur et ab alio latere aperte dicti parietis ecclesie respondeatis versus claustrum valeat inspici et videri a volentibus
illud inspicere et videre” (PASTOR 2004, 171).
43. Pel que fa a Catalunya, pot esmentar-se la tomba de Bertran de Bell-lloc al monestir de Sant Pau del Camp, a Barcelona, així com les de Jaume I i Alfons el Cast al
monestir de Poblet (cap a 1370), on els monarques es van representar amb l’hàbit cistercenc en un dels dos jacents. A Nàpols tenim el cas de la tomba del rei Robert
al monestir de Santa Clara entre 1343 i 1345, és a dir, just el moment en què Elisenda i el comte Jaume planifiquen les seves a Pedralbes i Balaguer. La tomba bilateral
del rei napolità, igualment emplaçada en un convent de clarisses, també incloïa un jacent on el monarca es va abillar amb l’hàbit de l’orde. Citem aquests exemples
—n’hi ha d’altres— a partir de BESERAN 1994, 229; BESERAN 1998, 92-93. Vegeu també ESPAÑOL 2002, 75; ESPAÑOL 2009b, 266-267; MCKIERNAN 2012, 333 (nota
44) i 336-342; ESPAÑOL 2014, 406-410. En relació als referents europeus vegeu MORGANSTERN 2004, 81-96, que no esmenta el sepulcre de Pedralbes ni cap altre
dels coneguts en l’àmbit de la Corona d’Aragó.
44. Prèviament, l’anàlisi de l’estil havia portat a Beseran a judicar-la com obra de l’escultor Pere de Guines i a situar-la als anys quaranta (BESERAN 1994, 241). Cfr.
ESPAÑOL 1997, 32; ESPAÑOL 2001a, 342-343; MCKIERNAN 2012, 345-346; ESPAÑOL 2014, 406-410. En data recent s’han tret a llum unes disposicions del 1341 de la
reina Elisenda en què sol·licitava que l’ofici de difunts fos cantat per frares i sors fins a la seva tomba (SANJUST 2008, 223), del que podria deduir-se que en aquella
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data el sepulcre ja podia haver-se executat, o com a mínim, projectat.

De ser vàlida aquesta hipòtesi, podria concloure’s que Jaume I d’Urgell coneixia el sepulcre que Elisenda havia bastit a
Pedralbes, i que va copiar-ne el model per al seu de Balaguer45. És molt possible que fos així, ja que el febrer de 1347, quan
Jaume i la seva esposa Cecília van obtenir una butlla papal autoritzant la fundació, Elisenda de Montcada s’hi va implicar
i la primera abadessa de la comunitat balaguerina va ser Margarida de Montcada, neboda seva. Juntament amb ella es
van traslladar a Balaguer dues monges vingudes de Nàpols, que el mateix 1347 havien estat autoritzades a traslladar-se a
Pedralbes (SANAHUJA 1965, 327-329). Això reforça el vincle que pretenem establir, i demostra que Elisenda de Montcada
va ajudar als comtes a materialitzar una fundació que, sense dubte, va inspirar-se en la que prèviament havia efectuat la
reina amb les clarisses també com a protagonistes46. Fins i tot, Jaume va manifestar la intenció de ser sebollit en un sepul-
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cre que copiava el d’Elisenda a Pedralbes, una actitud que recorda la d’Ermengol X, que en el panteó de Bellpuig de Les
Avellanes s’inspirà en el dissenyat poc abans pel rei Jaume II al monestir de Santes Creus.
Malauradament, l’ambiciós projecte constructiu i funerari del comte no es va arribar a materialitzar47. Jaume va morir
el 15 de novembre de 1347 i va rebre sepultura provisional a l’església dels framenors de Barcelona, a la capella de Santa
Isabel, on Monfar va poder veure un cenotafi amb les seves armes. Com veurem més endavant, el seu cos s’havia de traslladar a Santa Maria d’Almatà de Balaguer, però no queda clar si això va arribar a produir-se, malgrat les precises instruccions que va donar Cecília de Comenge pocs anys després (MONFAR 1853, II, 190-191, 196-198 i 268)48.
Entre la resta de deixes que trobem al testament del comte Jaume I d’Urgell destaquen les diferents quantitats que
va destinar a diferents monestirs de la ciutat de Lleida: 500 sous per a l’obra dels franciscans; 1.200 sous a les clarisses,
dels quals 1.000 s’havien de destinar a les obres del convent; 100 sous als dominics; 600 sous al monestir de Sant Agustí,
dels quals 500 eren per a l’obra; i 50 sous als trinitaris. Als dominics de Balaguer, comunitat que havia estat fundada per
Ermengol X, els va llegar la important quantitat de 25.000 sous per a l’obra del monestir, amb la condició que construïssin
una capella dedicada a la Santíssima Trinitat en què s’havien de celebrar a perpetuïtat misses per la seva ànima, per les
dels seus avantpassats i, especialment, per la de “nobilis viri Ermengaudi, quondam comitis Urgelli”. S’estava referint a
Ermengol X, oncle de la seva mare. Pocs anys després, durant el govern del seu fill Pere, les obres no havien avançat al
ritme desitjat i va ser necessari un nou impuls.
Pel que fa a la resta d’esglésies i monestirs de Balaguer, el comte Jaume va estipular que si en els següents cinc anys
45. En paral·lel, cal posar de manifest les semblances existents entre la planta del monestir de Pedralbes i la de Sant Domènec de Balaguer (GIRALT 2002, 227).
46. Igualment, sabem que el monestir de clarisses de Balaguer disposava d’un “conventet” o casa de frares menors per al servei espiritual de les religioses, com
també trobem en el cas de Pedralbes (SANAHUJA 1965, 329).
47. Encara avui plana el dubte sobre la seva mort, ja que des d’antic alguns han defensat que va ser emmetzinat pel seu germà, Pere el Cerimoniós, després d’un
agre i violent enfrontament a les corts celebrades pocs mesos abans. Altres pensen que Jaume va ser una víctima primerenca de la pesta que assolaria Europa a
partir del 1348 (TASIS 1957, 49).
48. S’ha de tenir en compte que a Sant Francesc de Barcelona també va ser sebollida la infanta Isabel (†1424), muller de Jaume el Dissortat, a la capella del Santíssim
Sacrament, “donde están enterradas otras muchas personas de la casa y linaje real”, entre altres, la seva mare, la reina Sibil·la de Fortià (MONFAR 1853, II, 600; COSTAFREDA 2013, 149); i també Cecília, germana del Dissortat, que va determinar que la seva tomba es disposés “in coro iam dicti monasteri fratrum minorum civitatis
Barchinone (...) juxta gradus lapideos quibus asenditur ad altare maius (...) quam sepulturam volumus fieri simpliciter (...)” (SANAHUJA 1965, 295; COSTAFREDA 2011,
301). Una altra filla del Dissortat, Joana, va manifestar igualment el desig de ser enterrada allà mateix, a la tomba de la seva mare Isabel (COSTAFREDA 2011, 289). S’ha
de tenir present que des de principis del segle XIV Sant Francesc de Barcelona havia estat triat com a lloc d’enterrament de diferents membres de la família reial.
Vegeu ESPAÑOL 2001c, 162-165; ESPAÑOL 2014, 396-404.
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de la seva mort es decidia ampliar o reconstruir l’església d’Almatà, els seus marmessors donessin 3.000 sous per a l’obra.
Li segueix en importància el llegat a l’església de Santa Maria de la Suda “sita in castro nostro Balagarii”, per a la reparació
de la qual va destinar 2.000 sous49, amb la condició que a l’altar de santa Maria se’n construís un altre dedicat a santa
Àgata i santa Bàrbara50. Cal destacar també la deixa de 1.000 sous a la fàbrica de l’església de Santa Maria de les Parrelles,
un monestir de trinitaris actualment desaparegut a la fundació del qual també hi havia contribuït Ermengol X (SANAHUJA
1965, 350); i d’idèntica quantitat per a l’obra del monestir de les Franqueses, fundat per Ermengol VII. Sobre aquest darrer
monestir, i a l’igual que hem vist per a Sant Domènec, el 1350 la comtessa Cecília de Comenge va rebre l’ordre del bisbe
d’Urgell de destinar 2.000 sous jaquesos per a la seva reparació, atès que amenaçava ruïna (SANAHUJA 1965, 211)51.
Fora de la capital de la Noguera, al testament trobem deixes de 500 sous per a l’obra de l’església de Ponts, i per a les
de Santa Maria de Castelló de Farfanya i Menàrguens, tot i que en aquest darrer cas no es detalla si eren per a obres i reparacions52. I també una quantitat per a la làmpada que havia de cremar davant l’altar de Santa Maria de Cièrvoles (Os de
Balaguer), a banda d’un llegat de 500 sous per a les obres del pont d’Albesa i 300 sous per a Santa Eulàlia d’Agramunt53,
dels quals 200 eren per a obres. Sobta, d’altra banda, una sorprenent deixa de 8.000 sous per a una llàntia que havia de
cremar a l’ermita de Colobor (Àger), on es custodiava de feia pocs anys l’escultura de la Mare de Déu i el Nen que hem
esmentat més amunt. No hi manquen al testament donacions importants destinades per a brandons de cera que havien
de cremar davant els altars de sant Pere i santa Maria de la col·legiata d’Àger, i davant de l’altar de santa Maria al monestir
de Bellpuig de Les Avellanes. Als antonians de Cervera els va llegar un calze d’argent amb la seva patena, i als franciscans
de Cervera i Tàrrega 100 sous, la mateixa quantitat que va donar per a l’obra de l’església de les Onze Mil Verges de Cervera. Destaquen també sengles donacions de draps d’or per a dues de les tombes de sants més importants de la Corona
d’Aragó, la de santa Eulàlia de la catedral de Barcelona i la de sant Narcís a Girona.
Una altra de les fundacions detallades al testament és la d’una capella dedicada a santa Maria al castell de Bunyol
(València), propietat del comte, on hi havia de cremar una llàntia dia i nit, a l’igual que a l’altar de la capella del proper
castell de Xiva, igualment dedicat a santa Maria. També va estipular la donació de quatre llànties d’argent per a l’altar ma49. El fet que al testament es diferenciï entre Santa Maria d’Almatà i Santa Maria de la Suda ajuda a resoldre una de les problemàtiques amb que s’havia trobat la
historiografia precedent, ja que alguns autors havien considerat que ambdues denominacions podrien al·ludir a un mateix temple (ALÒS-CAMATS-MONJO-SOLANES
2011, 287). Que es tractava de dues esglésies diferents també ho demostren un parell de notícies del segle XVII que apunten l’estat ruïnós de Santa Maria de la Suda
(SANAHUJA 1930b, 131; SANAHUJA 1965, 206-207), amb la qual cosa pot descartar-se que es tractés de la d’Almatà, que acollia en aquells anys el monestir de clarisses observants, reedificat el 1617 (SANAHUJA 1965, 332-335). De fet, Monfar ja va especificar que santa Maria de la Suda era l’església del Castell Formós (MONFAR
1853, I, 341), el mateix que es dedueix de la lectura del testament del comte Pere II (1408), on es precisa que prop del pati del castell hi havia una capella orientada
a l’est (MONFAR 1853, II, 269).
50. Aquesta notícia, tal vegada, podria posar-se en relació amb diferents fragments de retaule, executats en alabastre, que han aparegut a les excavacions del Castell
Formós, i que s’estudien en una de les fitxes del present catàleg (cat. 4).
51. El monestir de Santa Maria de les Franqueses va resultar completament destruït durant el setge de Balaguer de 1413, cosa que l’any següent va dur el Papa Benet
XIII a concedir indulgències per a tots aquells que contribuïssin a la seva reconstrucció (CUELLA 2009, 351-352, doc. 735).
52. El temple de Menàrguens, que no es va arribar a acabar, conserva una capçalera gòtica poligonal que ha permès constatar que es trobava en construcció a la
primera meitat del segle XIV (FITÉ 2008a, 513). Tot indica, doncs, que la donació del comte es va poder destinar a les obres.
53. Pel que fa al pont d’Albesa, les obres ja es remunten a uns anys enrere, com a mínim fins al 1331, quan Alfons el Benigne, pare del comte Jaume, va estipular que
durant cinc anys els impostos recaptats a través del pontatge fossin cedits a l’obra (MONFAR 1853, II, 128). Pel que fa a l’església de Santa Eulàlia d’Agramunt, ja havia
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rebut una deixa ad opera de 200 morabatins per part d’Ermengol X (MONFAR 1853, II, 49).

jor del monestir de Montserrat, i sengles calzes d’argent per a Sant Martí de Val d’Onsera (Osca) i el Pilar de Saragossa54.
Finalment, entre les nombroses deixes d’abast personal, destaca la que va fer a la seva muller, Cecília de Comenge, a qui
deixava tots els objectes d’argent, els seus vestits i roba de cambra, així com els ornaments de la seva capella. També li
concedia una corona que el comte va encarregar amb motiu del seu casament amb la comtessa, amb la condició que
posteriorment ella la llegués al seu hereu, el futur comte Pere.
Cecília de Comenge, un cop vídua, va continuar amb la política artística d’exaltació dinàstica que van posar en marxa
els seus predecessors. Molt probablement, els primers anys posteriors a la mort del seu espòs els va dedicar a satisfer les
voluntats del difunt, entre les quals es trobava la fundació del monestir de clarisses que havia d’acollir la seva tomba. En

3
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Els comtes d’Urgell,
promotors artístics

aquest sentit, el 2 de juliol de 1350 Cecília apareix gestionant uns diners de la marmessoria d’Ermengol X, que s’havien
de destinar a l’erecció del monestir i a la d’altres edificis religiosos de la ciutat, com els monestirs de Sant Domènec i les
Franqueses, o l’església de Sant Joan (SANAHUJA 1965, 211, 265, 278 i 327). No serà fins l’any següent que es desencallarà
la situació, tot i que sense acabar de complir les voluntats del comte Jaume. Cecília, juntament amb els marmessors del
darrer i el consell de Balaguer, va promoure un acord per satisfer els desitjos del seu espòs, que consistia en la instal·lació
d’una comunitat de clarisses a l’església de Santa Maria d’Almatà, que fins aquell moment funcionava com a parroquial de
Balaguer55. Allà s’hi havia d’emplaçar la tomba del comte, i allà va erigir-se la de la comtessa en morir el 1384. L’acord implicava la construcció d’una nova parròquia, ja que la propera església de Sant Miquel resultava petita. Es va decidir fer-ho,
precisament, al solar on s’aixecava aquesta, que es va reformar i va restar tancada dins el conjunt de la nova parroquial,
en forma de capella lateral, segons veiem encara avui dia. La nova església va mantenir l’advocació de sant Miquel, i no
serà fins més endavant que es dedicarà a santa Maria. En la construcció del nou temple, a banda dels diners que el comte
va deixar per a l’església d’Almatà —3.000 sous—, s’havien d’invertir 25.000 sous més, això és, la meitat dels diners que
el comte havia destinat per a la fundació i construcció del monestir de clarisses. D’aquesta quantitat, s’havien de lliurar
5.000 sous el dia que s’iniciés l’obra, i la resta durant els següents quatre anys.
Com veiem, la comtessa Cecília va ser la gran impulsora del projecte d’aquesta nova església. L’obra degué iniciar-se el
mateix 1351 amb la reforma de la preexistent església de Sant Miquel, que es va reconstruir en estil gòtic, i on encara avui
es fa ostentació dels emblemes comtals, ja sigui en la versió d’escut heràldic que solament llueix l’escacat al camper, o
bé amb l’escut partit en què es combina amb les barres d’Aragó56. El 1377 es documenta una donació de 30.000 sous per
part de Pere el Cerimoniós per a l’obra de l’absis, però no està clar si aquesta deixa es va acabar materialitzant. Igualment,
diversos problemes van fer que les obres avancessin molt lentament, fins i tot en temps del comte Pere, fill de Jaume i
54. Pere el Cerimoniós, germà del comte Jaume, va donar el 1353 a Sant Martí de Val d’Onsera una imatge del sant patró a cavall, de plata, que va ser efectuada per
l’argenter Pere Bernés (RUBIÓ 1908-1921, II, 101, doc. CVIII).
55. L’acord es va assolir en una reunió a la qual assistiren les parts implicades i que es va celebrar el 16 de setembre del 1351 a l’església de Sant Salvador de Balaguer.
Vegeu MONFAR 1853, II, 196-198; TIMONEDA 1880, 139-147; POU 1913, 23-25; SANAHUJA 1965, 327.
56. Aquests emblemes s’adverteixen en diferents indrets de la capella, però cal tenir present que l’actual clau de volta, amb la Mare de Déu i el Nen, juntament amb
els petits escuts que l’envolten, són producte d’una restauració contemporània. En qualsevol cas, és interessant recuperar aquí la descripció que va fer Monfar: “Escogido el lugar, se dió principio á la fábrica del templo, y la condesa doña Cecilia hacia largas limosnas: á su costa se reedificó esta capilla de san Miguel, y fué lo que
primero se hizo, y en ella, mientras se tardaba en lo restante de la obra, se celebraban los oficios divinos, y si bien se advierte, se conoce que fué hecho antes que
lo restante de la iglesia. En la bóveda hay muchos escudos, unos con las armas de los condes de Urgel solas, que son los jaqueles de oro y negro, y otras con las del
conde don Pedro, que eran un escudo en pal, á la mano derecha dos palos de los de Aragon, y á la izquierda los jaqueles” (MONFAR 1853, II, 201).
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Cecília, gran promotor artístic que, malgrat tot, al seu testament de 1408 no va fer cap llegat per a l’acabament del temple.
Va ser per això que el projecte va restar inacabat en el moment de la desaparició del comtat el 1413, i que la nova església
no es consagrés fins el 1558, ja amb la dedicació a santa Maria (MONFAR 1853, II, 196-202; SANAHUJA 1965, 185-188 i 326328; ALÒS-GIRALT 2003, 141-144)57.
Hem vist que una de les deixes ad opera del testament del comte Jaume corresponia a Santa Maria de Castelló de
Farfanya, una vila que va esdevenir un dels enclavaments més importants dels dominis d’Urgell, i d’aquí que els comtes hi
tinguessin una residència. L’hem vist també que Alfons i Teresa d’Entença s’havien implicat en la construcció de l’església
de sant Miquel, a la part baixa de la vila, que devia estar molt avançada cap a 1313 (FITÉ-PUIG 2009, 11-16). És possible, per
tant, que un cop finit aquest projecte s’iniciés la completa renovació de l’antic temple castral, potser per iniciativa dels
comtes Jaume i Cecília, tot i que desconeixem la data d’inici. S’ha dit que el projecte fou promogut a títol individual per
Cecília a partir de 1347 (BERLABÉ 1993, 563-579; BERLABÉ 2003, 197)58, però el cert és que existeixen arguments per endarrerir uns anys l’inici de les obres. A banda del testament del comte Jaume (1344), una sèrie d’evidències dins el terreny
de l’escultura ens menen a uns anys abans. La primera ve donada per la ja esmentada tomba del comte Ermengol IX, fill
del comte Ponç I, que va morir infant al cap de pocs dies d’heretar el comtat (1243). L’erecció pels volts del 1314 del panteó
comtal de Bellpuig de Les Avellanes per part d’Ermengol X, segurament va motivar la construcció d’aquest nou sepulcre,
un encàrrec del qual podem fer responsable o bé al mateix Ermengol X (FITÉ 1997, 140), o bé als comtes Jaume i Cecília
(ESPAÑOL 1995, 179-182; ESPAÑOL 2007a, 86). Per l’estil, proper al de l’autor dels sepulcres de Bellpuig de Les Avellanes,
es tracta d’una obra que cal datar als anys vint o trenta del segle XIV.
Aquesta vinculació estilística es pot fer extensiva a la decoració escultòrica de les capelles que trobem a banda i banda del presbiteri. Cal situar-la en l’entorn del Mestre d’Anglesola i de l’autor de les tombes de Bellpuig de Les Avellanes59,
per la qual cosa no descartem que pogués efectuar-se al mateix temps que el sepulcre d’Ermengol IX, que justament
s’ubicava en un petit nínxol obert a tocar de la capella del costat de l’Evangeli60. El mateix estil es detecta a la clau de volta
del presbiteri, amb la representació de Crist acompanyat de dos àngels ceroferaris, així com a la clau de volta del primer
tram de la nau, on es mostra a la Mare de Déu i el Nen entronitzats61. En conclusió, els lligams estilístics d’aquestes claus
de volta amb l’entorn artístic esmentat permeten endarrerir uns anys l’inici de la construcció de l’església i, a més, ens
situen, novament, davant d’una obra de promoció comtal en què s’introduí aquesta escultura de regust afrancesat, com
ja hem tingut ocasió d’analitzar més amunt.

57. Sabem que el 1507 el mestre d’obres de l’església era Joan de Gainza (FITÉ 2007, 346).
58. Español va proposar que s’iniciés cap a 1330 (ESPAÑOL 1995, 182), i Fité quan Jaume I encara era viu (FITÉ 2007, 145-146).
59. Cal descartar, per tant, que fossin afegides amb posterioritat a l’acabament del temple, com fins ara s’havia defensat (BERLABÉ 1993, 569; BERLABÉ 2003,
197-198). Els motius i temes d’aquesta escultura cal posar-los en connexió amb els que apareixen al claustre de Santes Creus, que són d’evident filiació francesa
(ESPAÑOL 2011, 169-175). És interessant fer notar que, a la capella de l’esquerra, encara poden intuir-se alguns dels emblemes heràldics que la decoraven, relatius
al casal d’Urgell.
60. La disposició del sepulcre l’advertim en una fotografia de l’any 1918 del fons Salvany (Biblioteca de Catalunya, ref. SaP_449_02). Aquesta ubicació sembla
l’original, i és la que va veure Monfar al segle XVII (MONFAR 1853, I, 530).
61. Carmen Berlabé ja va apuntar la filiació filofrancesa d’aquestes dues claus de volta, i les va diferenciar de les ubicades al segon i tercer tram de la nau (BERLABÉ
64

1993, 566).

Alguns dels emblemes heràldics que trobem
en diferents indrets del temple també permeten
endarrerir la cronologia de la construcció. Així,
entre els sis escuts que envolten la clau de volta
del presbiterien trobem tres, partits, que barregen els pals d’Aragó i l’escacat —més un quart,
possible, que conserva malament la policromia—, un altre amb el castell al·lusiu a Castelló
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de Farfanya, i un darrer amb la cabra dels Cabrera (Fig. 4). L’existència d’aquest darrer emblema
remet forçosament a Ermengol X, el darrer representant de la dinastia dels Cabrera al capdavant del comtat, i la seva presència dóna sentit
al paper d’aquesta escultura que entronca amb
l’estil del Mestre d’Anglesola i l’autor dels sepulcres de Bellpuig de Les Avellanes. És possible,
doncs, que Ermengol s’impliqués d’alguna forma en la remodelació del temple, tot i que al
seu testament no trobem cap deixa ad opera,
sinó solament una de vint morabatins i una altra
per a ciris destinats al Santíssim (MONFAR 1853,
II, 50). La presència de la cabra, per tant, podria

Fig. 4. Escuts amb l’heràldica dels Cabrera i del comtat Urgell a la clau de volta del presbiteri de l’església de Santa
Maria de Castelló de Farfanya
(Foto: Alberto Velasco)

esdevenir un reconeixement envers Ermengol X com a benefactor del temple. Sobre això cal tenir present que Cecília de
Comenge (†1384), muller del comte Jaume I (1328-1347) i gran impulsora de les obres a santa Maria de Castelló de Farfanya, apareix diversos cops gestionant diners de la marmessoria d’Ermengol X (MONFAR 1853, II, 196-198; SANAHUJA 1965,
211, 265, 278 i 327), de la qual es van poder destinar diners per a la construcció. Així les coses, l’ús d’aquest finançament
podria explicar la presència de l’emblema dels Cabrera al costat de les armes dels comtes i de la vila de Castelló. Els escuts
que combinen les armes d’Aragó i Urgell, en canvi, podrien al·ludir a Jaume i Cecília, que van fer ús d’aquesta combinació
heràldica en l’àmbit de la sigil·lografia (SAGARRA 1908, 317-318; MATEU 1967, 31-32).
D’altra banda, cal destacar la combinació heràldica que es dóna a l’entorn de la clau de volta del primer tram de la
nau, on tornem a trobar l’escut partit amb els pals d’Aragó i els escacs, juntament amb un altre en què solament apareix
l’escacat62, un tercer vinculat a la vila i, finalment, un escut amb un bàcul abacial i un darrer relatiu a la família Copons. Els
dos últims s’han relacionat amb Ponç de Copons, abat de Poblet entre 1316 i 1348, monestir que tenia drets sobre Castelló
62. Aquesta combinació d’un escut amb les armes d’Aragó i Urgell —tot i que quarterat— amb un altre que solament mostra l’escacat, la trobem a l’església de Sant
Miquel de la mateixa vila, i també a l’arc triomfal de la capella de Sant Miquel de Santa Maria de Balaguer —recordem que els escuts que envolten la clau de volta
són refets, i per això no es poden tenir en compte en aquesta argumentació. La combinació s’ha justificat pel desig d’Ermengol X de no combinar les armes d’Urgell
amb cap altra, és a dir, com una mena de permanència heràldica d’aquesta voluntat que els seus successors van infringir (FITÉ 1997, 145; FITÉ-PUIG 2009, 13-16).
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de Farfanya (BERLABÉ 1993, 566; BERLABÉ 2003, 197-198)63. Al segon tram de la nau, en canvi, entre els quatre escuts que
envolten la clau de volta amb l’Anunciació —que no és afí a l’estil de l’entorn del Mestre d’Anglesola—, dos d’ells mostren
l’escut partit amb les armes d’Aragó i Urgell, un tercer amb l’heràldica de la vila, i un darrer amb les armes de Cecília de
Comenge. El tercer tram de la nau el rematava una clau de volta amb la Coronació, avui derruïda i mutilada, estilísticament
afí a l’anterior, i que al seu voltant presentava diversos escuts, entre els que també hi havia el de Cecília de Comenge64. La
presència dels emblemes de la comtessa en aquests dos darrers trams posa de manifest el seu paper en l’acabament de
l’obra65, sense poder descartar-se que en la finalització dels treballs intervingués també el comte Pere, el seu fill (MONFAR
1853, II, 228).

L’esplendor artística de la casa d’Aragó-Urgell: Pere II
Cecília de Comenge va morir el 1384 i va ser sebollida a Santa Maria d’Almatà (SANAHUJA 1965, 187)66. Vídua des de
1347, i atès que l’hereu era encara molt jove, va exercir com a tutora i administradora del comtat fins que el seu fill, Pere II
d’Urgell, va poder desenvolupar les tasques que li eren pròpies67. Pere va regir els destins del comtat entre 1348 i 140868.
Analitzada la seva figura en perspectiva es pot afirmar que va esdevenir un dels promotors artístics més importants de la
Catalunya del seu temps, solament superat per alguns membres de la casa reial. De tota la nissaga comtal Pere va ser qui
va mostrar una major inclinació i qui més es va deixar seduir per les formes artístiques69. Educat, probablement, a la cort
reial —era nebot de Pere III el Cerimoniós—, aquesta relació directa amb l’entorn àulic va condicionar la formació del seu
exquisit gust. Hem d’afegir el seu gran potencial econòmic, que li va permetre viure envoltat de luxe i adquirir productes
i manufactures artístiques de gran qualitat70. Ho va posar de manifest Monfar al segle XVII, quan afirmava que “(...) fué
63. Sabem, per exemple, que des del segle XII, i encara el 1415, el monestir de Poblet posseïa una important granja a Torredà, al terme de Castelló de Farfanya (ALTISENT 1972, 13-14 i 119; VILARRÚBIAS 1992, 58-63 i 158-164). Les armes de Ponç de Copons també apareixen a la sala principal de castell de Verdú, ja que la vila i el
seu terme eren propietat del monestir de Poblet.
64. En el moment de publicar-se el primer estudi de Berlabé sobre Santa Maria de Castelló de Farfanya, l’escut amb les armes de Comenge corresponent al tercer
tram de la nau també es trobava fora del seu emplaçament original (BERLABÉ 1993, 567, fig. 2).
65. L’aparició de heràldica de la comtessa a Castelló de Farfanya pot comparar-se amb el seu segell privatiu, un escut quarterat en sautor on es combinen escuts
partits amb les armes d’Aragó i Urgell (1er i 4rt), amb escuts que mostren les armes dels Comenge (2on i 3er) (MATEU 1967, 31). Això demostra que Cecília va emprar
una doble heràldica integrada per dos escuts, un al·lusiu al comtat i un altre a la seva nissaga d’origen. Com veurem més endavant, entre els fragments de guixeries
gòtiques del Castell Formós de Balaguer conservats al Museu de la Noguera, en trobem dos que mostren l’escut partit amb les barres i l’escacat —un d’ells mutilat,
només amb l’escacat— i un altre amb les armes dels Comenge (cat. 3, núm. 5).
66. “En este mismo año [1384], á 16 de junio, murió doña Cecilia de Comenge, mujer que fué de don Jaime de Aragon, conde de Urgel, y fué sepultada en la iglesia
de Nuestra Señora de Almata, de la ciudad de Balaguer: ignórase, empero, en qué lugar” (MONFAR 1857, II, 221-222).
67. Per exemple, el 1356 va actuar en representació del seu fill en un conflicte amb el noble Pedro de Xérica en relació a unes cavalleries. Quatre anys després la comtessa
encara apareix al costat del seu fill en un procés contra Elvira de Foces per un conflicte relacionat amb la vila de Huerto (RODRIGO 1991, 75 i 78, docs. 478 i 507).
68. Desconeixem la seva data de naixement, però segons Monfar, el 1359, en el moment de signar els capítols matrimonials amb Beatriu de Cardona, tenia menys de
vint anys i més de setze (MONFAR 1853, II, 251). Cal deduir, doncs, que va néixer entre 1339 i 1343.
69. La primera aproximació actual a la figura del comte Pere com a promotor artístic la devem FITÉ 1997, 143 i ss. Cfr. CORREDERA 1973, 190-193.
70. Ho recordava un personatge que va viure poc després d’ell, el cèlebre humanista italià Lorenzo Valla, a través d’una anècdota que va recollir i difondre temps
després Diego Monfar: “El conde don Pedro gustaba mucho de tener atesorado mucho dinero de oro y plata de diversos reinos y provincias, y esto en gran abundancia: teníalo en escritorios y arquillas, y tan apretados unos con otros, que era imposible poderlos sacar con las manos, porque los metía por fuerza, de canto y
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en ringlera, apretándolos y entremetiéndolos con martillo; y cuando llegaban á Castelló [de Farfanya] algunos forasteros, les preguntaba qué genero de moneda

hombre muy sabio, valiente y rico; dejó grandes tesoros y riquezas, y de los condes de Urgel, antecesores suyos, fué el
que poseyó mejores estados, lugares y rentas” (MONFAR 1857, II, 248). També va dir d’ell que “(...) no había señor en Cataluña ni en la tierra del rey de Aragón, que tuviese ni mejores castillos, ni edificios mas suntuosos que el conde de Urgel”
(MONFAR 1857, II, 228-229). Aquests palaus i residències eren, a més, luxosament decorats: “(...) de joyas, colgaduras y
otras alhajas semejantes habia tanta abundancia, que tenia mas de diez castillos tan bien alhajados, que en cualquier
ocasion llegara el rey á ellos se pudiera aposentar con toda su casa” (MONFAR 1857, II, 249).
El gust extremadament refinat del comte s’explicava per l’herència rebuda dels pares que, com hem tingut ocasió
d’analitzar, van atresorar alguns llibres i van promoure empreses artístiques interessants. Altres factors d’incidència de-
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gueren ser la possible educació rebuda a la cort reial i, àdhuc, l’ascendent de la seva segona muller, Margarida de Monferrato (1364-1420), amb qui va contraure matrimoni el 1375 (MONFAR 1853, II, 252-259; XURIGUERA 1977)71. Era filla de
Joan II el Paleòleg, marquès de Monferrato i vicari imperial a Itàlia, descendent dels emperadors paleòlegs; i d’Isabel de
Mallorca, filla del destronat Jaume III de Mallorques. Margarida devia tenir una sòlida cultura artística forjada al nord de
la península itàlica, a la Lombardia, dins els dominis de la família paterna. Cal suposar-li, doncs, una formació elevada i
un contacte directe amb productes artístics de qualitat. Ho prova el seu domini del llatí, la cultura antiga, la música i la
poesia, segons es desprèn de la seva correspondència amb Violant de Bar, muller del cosí del comte Pere, el rei Joan I72.
El record del comte Pere com a personatge que va impulsar una important política artística romania perenne en temps
de Diego Monfar (MONFAR 1853, 228). Ell va ser el primer en formular una enumeració dels monuments erigits de nou
o que van ser reformats en temps de Pere, entre els quals cal comptar l’embelliment del Castell Formós de Balaguer, la
residència principal dels comtes i el màxim exponent del seu poder; l’acabament de la denominada “casa de la comtessa”, ubicada també a Balaguer, prop del molí del comte, a tocar del convent de Sant Domènec73; la reforma del castell
d’Agramunt74; les obres a la residència que els comtes tenien a Castelló de Farfanya; l’obra del claustre d’Àger (FITÉ 1997,
querian, y pidiendo ellos de la que corria en la region donde iban, los entraba en su tesoro y ofrecia de la que ellos pedian; pero como estaban tan achocados, era
imposible sacarlos con las manos; y de estas burlas tomaba él gran gusto, y mucho mayor de que corriera por el mundo la fama de su riqueza” (MONFAR 1857, II,
249-250). Segons Santiago Sobrequés, el comte Pere va ser un bon administrador —una virtut que heretà de la seva mare— que va llegar al seu fill, Jaume el Dissortat,
un patrimoni que el va convertir en el primer cavaller del país (SOBREQUÉS 1957, 144-146).
71. El matrimoni sembla que es va celebrar al mes de juliol, segons llegim en una carta en què Mata d’Armanyac, muller de l’infant Joan, excusava la seva assistència
per motiu dels seu prenyat (ROCA 1929, 80).
72. Aquest epistolari posa de manifest l’existència d’una relació cordial, posteriorment trencada arran del matrimoni de Jaume, fill de Margarita, amb la infanta Isabel
(PONSICH 2005, 156).
73. Monfar esmenta que el comte Pere “acabó la casa de campo de Balaguer, que llamaban la Casa Fuerte de la Condesa, que estaba junto al monasterio de Predicadores” (MONFAR 1853, II, 228). En un altre moment comenta que es trobava “donde ahora es la capilla de Nuestra Señora de la Horta” (MONFAR 1853, II, 481). La
casa es trobava vora l’hostal conegut com “La Fassina”, i cap a 1417 o 1418 va restar annexionada al monestir de predicadors, segons una ordre d’Alfons el Magnànim
(MONFAR 1853, II, 516; SANAHUJA 1930b, 146).
74. Agramunt era un dels enclavaments importants del comtat, amb un castell-residència del que no hem conservat ni un sol vestigi. En aquella vila, suposem que
al palau comtal, s’hi van celebrar algunes trobades importants durant l’interregne posterior a la mort de Martí l’Humà, com una entre el comte Jaume i el bisbe de
Lleida, l’urgellista Pere de Cardona, i també una reunió de prohoms del comtat per recaptar diners per defensar la successió al regne (LLADONOSA 1966, 251-252;
COSTAFREDA 2013, 139). L’única descripció que conservem d’aquest edifici l’ofereix Monfar, tot i que només apunta que “aunque pequeño, era edificio muy hermoso
y bien trazado” (MONFAR 1853, II, 228). Aquesta residència devia ser una estructura annexa al castell d’origen alt-medieval, que tenia una capella presidida per una
talla de la Mare de Déu amb el Nen, de la segona meitat segle XIV. Va poder ser executada, per tant, coincidint amb la reforma promoguda pel comte. La imatge avui
és propietat del Museu de Lleida: diocesà i comarcal (inv. 337), i en data recent ha estat restaurada i cedida en dipòsit a la parròquia de Santa Maria d’Agramunt.
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157-160; FITÉ 2003, 193-196), on igualment gaudia de residència; i la seva possible intervenció en l’acabament del temple
de Santa Maria de Castelló de Farfanya75, i Sant Miquel —avui Santa Maria— de Balaguer. A posteriori a aquest llistat s’han
incorporat altres obres, com els dos àngels que llueixen la seva heràldica i que es troben reaprofitats a la font pública de
Castelló de Farfanya, dels quals es desconeix l’origen exacte, tot i que per força han de procedir o bé de santa Maria, o
bé de la residència comtal que hi havia a la vila (BERLABÉ 1993, 577-578, fig. 8; FITÉ 1997, 146-147). També s’han afegit al
conjunt de les seves empreses artístiques el retaule d’Albesa, esculpit a finals del segle XIV (FITÉ 2008b, 61-90; FITÉ-PUIG
2009, 15); o les pintures murals de Sant Miquel de Montmagastre (1375-1408), avui conservades al Museu Nacional d’Art de
Catalunya (VELASCO-FITÉ 2011, 133-143). Cal tenir també present la seva possible participació en la construcció d’un pont
en un indret indeterminat de la Ribagorça —possiblement a la vall de Terrantona—, segons una petició d’indulgències
que el comte, juntament amb els representants de nombroses viles d’aquella regió, va adreçar al Papa l’1 d’abril de 1405
(CUELLA 2005, 119-120, docs. 210-211).
Entre les primeres actuacions importants del comte documentem un viatge a València el 1351 acompanyant les tropes
reials, per a prevenir un possible atac de l’infant Ferran, fill d’Alfons de Castella (MONFAR 1853, II, 203). Aquesta data pot
marcar l’inici de la seva tasca com a promotor artístic, que va poder tenir com a primer focus d’atenció aquells projectes
iniciats pels seus progenitors i que havien restat inacabats, com les esmentades obres a Santa Maria de Castelló de Farfanya i Sant Miquel de Balaguer. Es tracta de projectes en què el comte degué ser guiat amb fermesa per la seva mare, Cecília
de Comenge. Restava també pendent d’acabament el monestir de les clarisses de Balaguer, una empresa de complexa
materialització que s’arrossegava des dels temps del seu pare. La comunitat, finalment, s’havia instal·lat feia poc a l’antiga
parròquia de Santa Maria d’Almatà, però restaven per efectuar-se reformes en aquest edifici preexistent.
L’entorn de luxe i fastuositat que envoltava el comte Pere es veu igualment reflectit en una sèrie de referències que, llegides en conjunt, indiquen fins a quin punt emulava actituds àuliques en l’organització d’un entorn fastuós i d’ostentació. A
banda de delectar-se amb les lletres, també ho feia amb els joglars i la lírica trobadoresca, sempre associada a la música, i
d’aquí que tingués ministrers a sou. Un d’ells era Erman Hans, “ministrer del comte Pere d’Urgell”, qui el 1381 ens apareix a
la cort de Pere el Cerimoniós i que aquell mateix any se n’anava a Flandes a una de les habituals scholas —trobades— amb
companys d’ofici (ANGLÈS 1925, 165; ANGLÈS 1936, 624). Pel nom, és evident que es tractava d’algú forà, segurament
germànic.
La presència de músics i joglars al costat dels comtes es remuntava als temps de Jaume i Cecília de Comenge, pares
del comte Pere76. És ben probable, per tant, que l’ascendent que Cecília va exercir sobre el seu fill en aquestes qüestions
El castell va ser parcialment destruït durant la Guerra dels Segadors, tot i que a inicis del segle XVIII encara conservava algunes estructures, entre elles la capella,
segons advertim en un plànol del 1708. S’ha calculat que ocupava una superfície d’uns 2.000 m2 (BERTRAN 2013, 36-41).
75. Aquesta possible intervenció caldrà deixar-la en suspens, atès que els emblemes heràldics conservats a les claus de volta de l’edifici no poden associar-se
directament a la seva persona. En qualsevol cas, l’obra de Castelló de Farfanya es va perllongar durant la segona meitat del segle XIV i és possible, per tant, que el
comte jugués algun paper en l’acabament de l’edifici, al costat de la seva mare. Tampoc es pot descartar que financés l’execució d’alguns dels elements de mobiliari
litúrgic que sabem que procedeixen d’aquell temple, com els tres retaules de pedra del darrer terç del segle XIV i inicis del XV, el major, actualment a l’església de
Sant Miquel; el de Sant Andreu, dispers en diversos museus i col·leccions; i el de Santa Úrsula i Sant Nicolau, conservat al Museu de Lleida (inv. 636). Com hem vist,
l’heràldica confirma la intervenció de la seva mare en la construcció, però aquests retaules, en canvi, no mostren cap divisa personal que permeti associar-los a la
voluntat comtal.
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76. El 1351 a la cort reial apareixen “Andreu de Bonach et Guillem de Bonach, juglars del senyor inffant don Jacme”, mentre que el 1351 trobem un tal P. Berart “juglar

fos important, atès que era originària del Llenguadoc. Aquest fet s’ha d’analitzar al costat de la possessió de dos cançoners que relacionem amb ell, i que estudiem en un altre text del present catàleg dedicat a la biblioteca del comte Pere. Notícies com aquestes ens situen davant un personatge que es delectava amb la música i les lletres, a l’igual que feia el seu
cosí, el rei Joan I, l’aimador de la gentilesa, del qual són prou conegudes les seves aficions artístiques, literàries i musicals.
Aquests interessos comuns van potenciar una relació que s’estenia a altres àmbits, i que es va concretar en intercanvis
fluïts77. Ho veiem en la sol·licitud del rei al comte d’una bombarda —un instrument de vent—, “la pus grossa o de maior
compás daquelles dues qu’els vostres ministrers han haduytes”; o l’oferiment que li va fer, primer, d’uns ministrers que
havien marxat a Montpeller i, després, d’uns altres que volien marxar a París i que segons es deia eren “los millors son de
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tota espanya aprés dels nostres” (ROCA 1929, 339 i 348-349).

Luxe i devoció a la cort del comte Pere: joiells i relíquies
Aquest entorn d’emulació reial es basava en una relació directa amb els monarques, que passava per l’intercanvi mutu
d’objectes i servidors, com hem vist en el cas del ministrer Hans i com veurem també en referir-nos als manuscrits78. Cal
posar-ho també de manifest en relació amb àmbits com el de la superstició i les pràctiques màgico-curatives, als quals el
comte es va mostrar afí des de la seva joventut. Ho deduïm dels possibles contactes que va mantenir amb el llinatge gironí
dels Axarau, integrat per un grup de persones que practicaven exorcismes contra les mossegades d’animals verinosos, a
qui el 1350 se’ls va concedir llicència per aplegar almoines “i que porten lletra del comte d’Urgell”79.
El comte Pere apareix posseint objectes tan singulars i apreciats com les banyes d’unicorn, a les quals s’atribuïen propietats profilàctiques. Sembla que el comte s’havia endut la que es conservava a la Seu Vella de Lleida i que havia estat
cedida per Ot de Montcada, suposem que arran del seu testament i de la fundació de la capella familiar. L’infant Joan
s’assabentà de la seva existència i de les seves propietats per combatre la infertilitat, per la qual cosa va sol·licitar-la. Tanmateix, el bisbe va informar-lo que se l’havia endut el comte, i d’aquí que l’infant es posés en contacte amb ell per mirar
d’aconseguir-la, ja fos sencera o algun fragment. El comte Pere no va mostrar gaire interès en cedir-la, i d’aquí que el seu
cosí li reclamés insistentment, fins aconseguir que li facilités el 1377. En prova d’agraïment el futur rei va enviar-li un fragment estotjat (ROCA 1921, 152-153; ROCA 1929, 400-401). L’intercanvi epistolar entre ells posa de manifest que el comte
Pere va interessar-se per les propietats del fetitxe en qüestió, i l’infant va satisfer la seva curiositat trametent-li una carta on
li responia sobre aquest darrer assumpte, a la vegada que aprofitava per demanar-li que fes el possible per aconseguir-li
dues banyes més, la que es conservava a Roncesvalles i una altra “en una esgleya ermitana de illa de mar” (RUBIÓ 19081921, II, 185-187, doc. CXCIX; ROCA 1921, 159-161; ROCA 1929, 405-407)80.
del comte d Urgell” (ANGLÈS 1925, 163). Al testament del comte Pere, altrament, hi consten els trompetes Bernat Forcadell i Joan Fexuc (MONFAR 1853, II, 274).
77. Encara que el protocol i el parentiu directe ho feien necessari, la relació mantinguda en vida amb Joan I va motivar que Pere II d’Urgell pagués la celebració d’un
aniversari a la catedral de Barcelona coincidint amb la mort del monarca. El comte no va poder assistir a la cerimònia, i d’aquí que enviés a l’abat de Sant Pere d’Àger
“et quedam militem”. Igualment, va donar 100 ciris i tres draps d’or, en un dels quals va fer fer “vores cum armis suis” (CINGOLANI 2013, 90, doc. 6).
78. Vegeu el nostre text sobre la biblioteca del comte Pere publicat en aquest mateix catàleg.
79. Arxiu Diocesà de Girona, ref. U-015-01388, fol. 218v. Suposem que es tracta de la mateixa notícia que va referenciar Josep Maria Marquès, tot i que sense especificar la font documental i sense aludir al comte (MARQUÈS 1994, 24).
80. Les banyes d’unicorn van tenir un cert predicament entre la família del comte, ja que uns anys després la seva néta Elionor, filla del comte Jaume el Dissortat, en
posseïa una que va prestar a la reina Maria de Castella (GIMÉNEZ 1901, 440, doc. CCLXXVI; cfr. COSTAFREDA 2003, 63).
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Propietats similars s’atribuïen a una pedra que segons sembla era propietat de Margarida de Monferrato, i que el 1375
va cedir a la seva neboda Mata d’Armanyac, muller de l’infant Joan, que tenia problemes per infantar. En tenim coneixement per una carta que Mata li va adreçar, en la qual manifestava que “la vostra pedra quens donas nos ha fet molt de be
e sapiats que som feta prenys de Nadal ença del qual prenyat vos havets part e del qual nos trobam ens sentim be”. Devia
tractar-se d’una pedra similar a la que posseïa Carles V de França, encastada en or i arranjada amb perles, maragdes i
balaixos (ROCA 1921, 78 i 133; ROCA 1929, 376). La fe de Margarida en les propietats d’objectes d’aquest tipus va ser un
dels trets definitoris de la seva personalitat. Això explica que arran de la rendició i empresonament del seu fill s’envoltés de
determinats personatges que, a través de rocambolesques prediccions i profecies com les d’Anselm Turmeda o Joan de
Rocatallada, avançaven l’alliberament del Dissortat (BOFARULL 1868, II, 236-238, 262-263, 265-266, 270, 278 i 289-293); o,
fins i tot, que arribés a creure en el poder d’unes suposades camises que tenien la virtut de fer volar a aquell que les vestís,
i que li van ser ofertes per un frare i un metge (GIMÉNEZ 1901, 186, 216, 227, 345-346)81. És probable que fos ben coneguda
l’afició de la comtessa a aquest tipus de pràctiques supersticioses, i d’aquí que Ferran d’Antequera exposés en una carta
al seu fill Alfons que Margarida planegés assassinar-lo “ab fatillerias, verins e altres machinoses engins e ab altres coses a
humana natura contrarias” (ROCA 1929, 438, doc. XX)82. En aquest mateix ambient de desesperació veiem que Margarida,
altres cops, s’encomanà directament al poder i propietats de les relíquies, ja que va lliurar al seu fill pres una bosseta on hi
havia vàries (BOFARULL 1868, II, 140).
L’intercanvi de presents i regals amb connotacions artístiques devia ser fluït entre el comte Pere i els monarques catalans, segons deduïm d’alguns documents conservats. Ho detectem ja en temps de Pere el Cerimoniós, quan el rei, el
1366, va regalar al comte Pere un conjunt d’induments83; i ho veiem també amb Joan I (1380), que per preparar les seves
noces amb Violant de Bar a Perpinyà va demanar tota una sèrie de materials luxosos per embellir el palau reial d’aquella
ciutat, especialment tapissos, que va sol·licitar a la reina Sibil·la, als bisbes de Barcelona i de Girona, i als comtes d’Urgell
i d’Empúries (ROCA 1929, 108-112)84. Els tapissos del comte Pere no només penjaven de les parets del palau comtal de
Balaguer, on sabem que hi havia una estança anomenada “dels paraments” (DOMINGO 1997, 141)85, sinó també d’altres
residències com la de Castelló de Farfanya, on el 1413 tenim constància de l’existència d’ “un drap de ras hun ha istoria81. Un dels testimonis del procés contra el comte d’Urgell va relatar l’interès de Margarida per aconseguir la fórmula d’un vi que causava somnolència i que havia de
ser administrat als carcellers que vigilaven al Dissortat, per tal que aquest pogués fugir (BOFARULL 1868, II, 281 i 365).
82. En aquest context cal esmentar la celebració d’una missa al palau reial de València, oficiada per sant Vicent Ferrer, que commemorava el descobriment de les
maquinacions de Margarida per assassinar el monarca (VELASCO 2008a, 397).
83. “Item I alcandora de drap de lin blancha; item I albernuç de badench blanch: item una aljuba de drap de seda malaqui, ab lo camp groch, ab algunes obres d’or,
forrada de sendat vermell de grana; item I gramalla devellut vermell, fresada de fres d’or de Venècia, forrada de taffata sarraynesch; item una amema de lenç blancha
crua; item I alfilem en taula; item I maysiat de seda quaix vermell de grana fet a manera de manil de barber, ab les orles blaves; totes aquestes coses d’alli ençà on
comença la alcandora de drap de lin blancha, donam al comte d’Urgell” (RUBIÓ 1908-1921, I, 211, doc. CCXV). La historiografia tradicional sempre ha destacat que
el comte Pere i la seva mare Cecília van apartar-se de la cort del Cerimoniós pel caràcter conflictiu del monarca, i per la voluntat de restar al marge dels problemes
polítics que se’n derivaven de la seva complexa personalitat. La relació d’oncle i nebot, tanmateix, no va esvaïr-se del tot, com veiem en la donació esmentada i en
alguna altra notícia puntual on s’intueix un cert to confident. Per exemple, en un moment donat el comte Pere va inquirir al monarca “sobrel fet de generació de
mascle e de fembra”, que va acabar amb l’enviament del metge jueu Salomó Caravida perquè esvaís els dubtes del comte (ROCA 1929, 376).
84. El valor d’aquest document ja va ser destacat per GUDIOL 1918.
85. Es tracta d’una denominació que retrobem en altres palaus de Barcelona, València, Saragossa o Perpinyà, i que designa la sala principal del palau, on s’efectuaven
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da una casa de cervo” (GIMÉNEZ 1901, 364). La possessió d’aquest tipus d’obres justifica que al testament del comte hi
consti un tal Ramon Stevar, reboster, que devia ser l’encarregat de vetllar per aquestes tapisseries i les robes de cambra
(MONFAR 1853, II, 274).
Els comtes d’Urgell participaven plenament d’aquells actes i celebracions convocats per la família reial, on entraven en
contacte amb un seguit de pràctiques i objectes de caire representatiu propis del casalici reial. És el cas de les cerimònies
de coronació, com la de Martí l’Humà, celebrada a Saragossa el 1399, a la qual va assistir el fill del comte Pere, Jaume,
que va rebre el privilegi de dur el pom del rei durant la cerimònia celebrada a la Seu, i també a l’entrada al convit, que va
tenir lloc al palau de l’Aljaferia (CARBONELL 1997, II, 181 i 184). La seva futura esposa, Isabel, germana del rei Martí, va dur
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el ceptre de la reina86. D’aquest privilegi s’infereix el que més endavant es farà evident en una carta del 1404, en la qual
el rei Martí sol·licitava al comte Pere que permetés el retorn de Jaume al seu servei, probablement perquè es trobava ben
integrat a la cort reial (CARBONELL 1997, 180-189; COSTAFREDA 2013, 136)87. Tot plegat culminarà amb el nomenament de
Jaume com a lloctinent del rei al regne d’Aragó, el 1407 (RODRIGO 1991, 103, doc. 694).
El comte Pere, a l’igual que el seus cosins Joan I i Martí l’Humà, va ser un gran amant dels joiells executats amb materials nobles com l’or i l’argent, i completats amb perles i pedres que contribuïen a la seva lluentor i efecte fascinant.
Aquests objectes sumptuosos molts cops eren producte de regals diplomàtics que tenien per missió prestigiar a qui els
regalava, així com enfortir les relacions i aliances político-familiars inter pares. La presència dels mateixos entre les possessions mobles del comte ens parla no només del seu exquisit gust i de la fastuositat i sofisticació que l’envoltava, sinó de
la seva participació en aquesta cultura de la presentalla que també incloïa altres tipus de regals, com podien ser esclaus,
cavalls o arnesos88. En el seu cas no hem conservat cap joiell que pugui associar-se documentalment a aquestes pràctiques, però a la vista del seu elevat rang dins l’entorn reial més directe, i dels seus viatges diplomàtics, que algun cop el van
portar a Itàlia, és fàcil deduir que va beneficiar-se d’aquesta xarxa de relacions a l’hora d’obtenir determinats objectes89.

86. És possible que aquest ceptre sigui un dels que va obrar l’orfebre Joan Palomar, en or, destinats a la coronació del monarca (DOMENGE 2012, 67). D’altra banda,
en la cerimònia hi va participar Joan Fexuch, trompeta de Jaume d’Urgell, que va rebre dos florins d’or per part del consell barceloní (SCHWARTZ-CARRERAS 1892,
111). Aquest trompeta ja consta a les ordres del seu pare, el comte Pere, que va recompensar-lo al seu testament de 1408 amb 300 sous (MONFAR 1853, II, 274).
87. Es té constància d’una segona carta, del 16 de juny de 1406, en què el rei sol·licitava el mateix (GIRONA 1909-1910, 198). La relació existent va fomentar que el
monarca fes algunes presentalles a Jaume, especialment a partir de 1407, quan van convertir-se en cunyats. Així, el 4 de febrer de 1408 va regar-li “I falcó grifant ab
que cacets per amor de nos”, ja que Jaume era un gran afeccionat a la caça. Al mateix temps, a la seva germana Isabel, que es trobava embarassada, la va obsequiar
amb un conjunt d’“algunes joyes que portets per amor de nos” (GIMÉNEZ 1901, 234-235, doc. XLV). Fins i tot, en alguna ocasió el monarca va oferir a la parella el
servei dels seus metges personals, i escrivia a Isabel per interessar-se pel seu estat de salut quan es trobava encinta (GIRONA 1915, 626, doc. 17; 645, doc. 46). Que la
relació era força estreta també ho demostra l’oferiment que Jaume va fer al rei de ser padrí de bateig del primer fill de la parella i que el comte fos designat, primer,
lloctinent general del regne d’Aragó, i posteriorment, governador general de tots els regnes (COSTAFREDA 2013, 137-138).
88. Una aproximació a aquest panorama a DOMENGE 2009, 343-344 i DOMENGE 2012, 64-79.
89. El 1399 el rei va enviar el comte Pere a la Llombardia en el marc d’una ambaixada diplomàtica adreçada al duc de Milà (GARRIDO 2010, 188, 197 i 209). És possible que el comte Pere efectués algun viatge a la cort papal d’Avinyó, atès que el 27 de desembre de 1371 el Papa Gregori l’escrivia per agrair-li la tramesa de “duos
pulchros equos” (VINCKE 1936, 480, doc. 634). El 1383 documentem també el regal d’un “bell cavall (...) ab son arreament” a la reina Violant de Bar (PONSICH 2005,
179, doc. 5), potser en compensació pel préstec d’un llibre de Godofroid de Bouillon sobre el qual parlem al nostre text dedicat a la biblioteca del comte publicat en
aquest mateix catàleg. Al rei Joan va obsequiar-lo amb dos ases que aquest, per la seva banda, va regalar al rei de França. La relació amb Joan I en aquest àmbit devia
ser fluïda ja que també documentem el lliurament d’un mul per part del comte (ROCA 1929, 316 i 319).
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A banda, el seu elevat poder adquisitiu, fruit d’unes rendes que el van convertir en l’home més ric de Catalunya, també
justifica que pogués proveir-se dels mateixos a través de l’adquisició.
És possible que alguns els heretés del seu pare, el comte Jaume I, tot i que no conservem referències que ho atestin.
Únicament tenim constància que posseïa una luxosa vaixella d’argent, que va empenyorar a Girona el 18 agost de 1344 per
valor de 5.000 sous a través de Guillem de Bellera i en Relats, membres de la seva casa90. No descartem tampoc que el
comte Pere pogués obtenir objectes d’aquest tipus a partir de penyores a importants personatges com el rei, i més tenint
present que la monarquia va haver de recórrer habitualment a aquesta pràctica per poder finançar-se. Un exemple del que
diem és l’empenyorament cap a 1398 d’un important conjunt de joies i relíquies de la capella reial per part de Martí l’Humà,
que havia rebut un préstec de 40.000 florins a través del seu consell per atendre necessitats. En apropar-se la data de
la seva coronació, el rei va voler recuperar els béns empenyorats, i així ho va sol·licitar a la Generalitat i als consellers de
Barcelona, però no disposava de liquiditat per redimir la penyora. Es va iniciar llavors un llarg procés de recuperació de
les joies i les relíquies que es va perllongar fins després de la cerimònia, ja que el rei va haver de demanar permís a les
principals autoritats i cavallers del país. En aquest procés hi devien jugar un important paper el comte Pere d’Urgell, cap
del consell del rei, i el seu fill Jaume, que devien posar impediments a la devolució, ja que els diputats no volien tornar les
joies sense el seu consentiment, que finalment va arribar (ADROER 1979, 115-117, docs. 201 i 208).
Per fer-nos una idea del tresor familiar dels comtes en aquest àmbit és especialment il·lustratiu l’inventari dels béns
que Ferran d’Antequera va confiscar el 1413 a Jaume el Dissortat, molts dels quals els havia heretat del seu pare (vegeu
apèndix). Hi consten un seguit d’objectes executats en or i argent decorats amb pedres precioses, perles i esmalts. Una de
les peces més espectaculars i sumptuoses devia ser una “fontana daurada ab III lehons en los peus e ab un orifany sobre
en lo cap lo qual porta un castell ab diverses besties ab son smalts d’Urgell”. Entre els objectes mencionats destaca també
“una copa ab son cobertor dargent daurada ab dos senyals durgell ab corona e angels entorn ab son pinnacle en la summitat del qual es sent Miquell”, la qual esdevé una mostra de la devoció per aquest sant dins el casalici comtal91. Cal tenir
en compte, emperò, que la relació que s’oferia en aquest document no devia ser completa, ja que tenim constància que
Jaume i Isabel, juntament amb Margarida de Monferrato, van empenyorar diverses joies per poder fer front a les despeses
del setge i per pagar a aquells que els prestaven auxili i serveis.
A la seva residència d’Àger, dins una arca, Pere també tenia alguns objectes de característiques similars, com una
corretja de plata treballada i una corona amb perles i pedres precioses (FITÉ 1985, 244). Aquesta corona tal vegada podria
identificar-se amb aquella “daur e de pedres fines” que romania en mans d’un botiguer de Balaguer després del setge de
1413 (GIMÉNEZ 1901, 379, doc. CCXV). Tanmateix, aquesta darrera potser era la que Pere el Cerimoniós va regalar a Isabel
el 1385, amb la qual s’havia coronat quatre anys abans a Sibil·la de Fortià, la seva mare (COSTAFREDA 2013, 134). Sabem
també que per fer-se amb una vuitantena de llibres del castlà d’Amposta, el comte Pere va deixar en penyora “unam cam90. Arxiu Diocesà de Girona, ref. U-008-00529, fol. 106v; al fol. 134v es prega cancel·lar el préstec. El 19 novembre 1348 el bisbe de Girona cedia a Ponç d’Altariba
el seu dret sobre un deute de 2.000 sous, que era part d’un de 5.000 que el comte Jaume d’Urgell li havia reconegut el 1343 (Arxiu Diocesà de Girona, ref. D-15900711, fol. 13).
91. GIMÉNEZ 1901, 359-360, doc. CLXXXVIII; cfr. POU 1913, 140; FITÉ 1997, 163-164. El volum i la importància dels objectes d’orfebreria civil inventariats a Balaguer
justifiquen que al testament del comte Pere hi aparegui Antoni Després, a qui es van lliurar 200 sous per tal que donés comptes dels vasos de plata que li eren
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encomanats (MONFAR 1853, II, 274).

panetam auri et unum anulum cum I pulcro balassio vel diamante”, que posteriorment li van ser restituïts. Sembla, amb
tot, que el comte no va tornar els llibres (ALANYÀ 2002, 266). És molt possible que la majoria d’aquestes joies passessin
a mans de Jaume, ja que al testament del comte Pere llegim que s’havien de lliurar a Margarida tots els seus vestits, dels
quals s’havien d’extreure les perles i pedres precioses perquè havien de lliurar-se a l’hereu. Cal recordar que les perles i
gemmes eren elements molt apreciats, amb els quals els propietaris establien vincles molt íntims i directes, a voltes emparats en pràctiques màgico-curatives92. En qualsevol cas, i segurament per compensar-ho, el comte va lliurar a Margarida
un luxós fermall “cum quadam smaragde in medio et sex margaritis et sex balaix circumcirca” (MONFAR 1853, II, 275).
Tanmateix, no era aquesta l’única joia amb aitals característiques que posseïa Margarida, atès que el 1413, coincidint
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amb la caiguda de Balaguer i l’empresonament del seu espòs, va empenyorar a Barcelona “un fermall de gran valor en
lo qual son afixes tres balays grosses e tres perlles”, el qual es va valorar en 1.500 florins, una xifra realment important
(GIMENEZ 1901, 375, doc. CCIX)93. És possible que es tractés del mateix objecte que va esmentar en la seva declaració un
dels testimonis del procés contra Jaume el Dissortat, que havia sentit dir a Margarida que l’havia empenyorat a un mercader i que valia entre 2.000 i 3.500 florins (BOFARULL 1868, II, 204). Amb tot, un dels objectes més espectaculars d’aquest
tresor familiar comtal devia ser “una creu dor de altar de capella en tres troços en la qual havia VIII pedres vermelles
VIII perles poques e en lo peu un safir en lo cayo e en la creu entre ab dues parts dos safirs e quator pedres vermelles e
quatre perles grosses e la dita creu ab les diles pedres e perles pesa tres onces mig quart”, la qual va ser confiscada per
Ferran d’Antequera a Margarida. El monarca, conscient del gran valor d’aquesta creu, la va regalar a la seva muller, Leonor
d’Alburquerque, i el 1415 ordenava a Diego Ferrandez de Vadillo, conseller seu, que l’eliminés de l’inventari aixecat a Balaguer per tal que ningú pogués reclamar-la (GIMÉNEZ 1901, 377-378, doc. CCXII)94.
La família posseïa una altra creu de característiques semblants que, juntament amb altres joies, va vendre Anton de
Luna, gran aliat de Jaume el Dissortat, per tal de finançar la causa del comte. Segons Monfar, es tractava de “una suntuosísima y costosa cruz” que havia estat propietat del duc de Berry, “que á mas del oro y piedras que habia en ella, eran tantas
las hechuras, que nadie entendió en querarla comprar” (MONFAR 1853, II, 462)95. La dada és significativa perquè deixa
lloc a múltiples interpretacions. A banda de la importància de l’objecte, el fet que es recordi l’antic propietari ens parla del
simbolisme d’aquesta apropiació. A dia d’avui no conservem cap document que demostri les relacions directes del comte
Pere amb el duc de Berry, Joan de Valois (1340-1416) (AUTRAND 2010, 19-24), però no és estrany que el d’Urgell posseís

92. Alguns texts de l’època de temàtica lapidària tracten sobre aquestes qüestions. Per exemple, el balaix es considerava una pedra que alliberava dels mals pensaments i la luxúria, portava pau entre els enemics i, a més, era un contraverí eficaç (DOMENGE 2012, 66). Pel que fa a les perles, en el procés contra el comte d’Urgell
es documenta un testimoni que afirma que Margarida va lliurar quaranta o cincuanta “grans de perles” a un emissari que havia de portar cartes de sol·licitud d’ajuda
a diferents dignataris (BOFARULL 1868, II, 352).
93. És precisament en aquells anys que els fermalls deixen d’emprar-se com a elements de subjecció de la capa i passen a emprar-se com a complement del bonet,
amb la qual cosa van esdevenir objectes que distingien especialment a aquells que els posseïen (TINTÓ 2005, 768).
94. A l’inventari (1424-1426) de l’aixovar d’orfebreria que Leonor va dipositar al monestir de Guadalupe (Càceres) no consta cap creu amb aquestes característiques
(NIETO 1997, 39-66).
95. El conjunt d’aquestes joies s’oferia a la venda per 25.000 florins, va baixar-se el preu a 10.000 i, finalment, es va vendre per 6.000 (MONFAR 1853, II, 462-463).
El procés contra el comte d’Urgell recull que el trasllat dels joiells era de “fama publicha” i que el tresor comprenia “argent e grans joies del comte Durgell” que van
ser transportats amb setze o disset cavalls (BOFARULL 1868, I, 282 i 298).
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algun objecte d’ell perquè el duc era oncle de Violant de Bar, muller de Joan I96. En qualsevol cas, la relació de la família
comtal amb els ducs de Berry la documentem poc després de l’ensulsiada del 1413, ja que veiem a Isabel i Margarida demanant reiteradament ajuda a la duquessa de Berry (BOFARULL 1868, II, 158-159, 172, 209, 215, 234, 247-248, 251-254, 259,
314-317, 326-328, 344; COSTAFREDA 2013, 145-146). Això indica que en temps precedents la relació va poder ser cordial,
i que, fruit d’aquesta relació, l’objecte esmentat arribés a mans del comte Pere.
Segons es recull al procés contra Jaume el Dissortat, entre les joies que Anton de Luna es va emportar a França per
aconseguir finançament per pagar les tropes que havien de socórrer la família comtal, hi havia una cadena i un collar d’or
que van ser venuts per 150 i 400 escuts, respectivament (BOFARULL 1868, I, 198). Segons afirma algun dels testimonis
interrogats en el mateix procés, durant el mes de juny del 1413 Elionor, filla del comte Pere i germana del Dissortat, va
cedir totes les seves joies, entre les quals hi havia un fermall “que aparie fos reliquiari” amb una cadena d’or i, a banda,
un collar també d’or. El testimoni va afirmar que van formar part del lot dut a França per Anton de Luna, però no sabem si
eren els esmentats més amunt. Un segon testimoni va afirmar que entre aquestes joies hi havia una “esquerpa”, és a dir,
una corretja o cinyell, mentre que un tercer augmentava la llista amb “una corega dor ab parge negre de seda cuberta
de pedres fines et de perles hun collar et altres joyells”, que van ser venuts a Tolosa de Llenguadoc. La pròpia Elionor va
reconèixer que havia cedit les seves joies “forcivolment et ab plors” al seu germà i la seva mare, i que eren “perles grosses
pedres fines et argent obrat” valorades entre 25.000 i 28.000 florins (BOFARULL 1868, II, 18, 28, 32, 36-37, 39-40 i 46).
Malauradament, no hem conservat ni un sol dels objectes esmentats en l’inventari dels joiells familiars de 1413, ni en la
resta de documents comtals que fan al·lusió a obres d’aquest tipus. Avui, per poder-los evocar hem de recórrer a aquests
esments documentals, a la imaginació, i als escassos objectes amb les mateixes característiques que hem conservat en
altres indrets. Sortosament, i malgrat que no ho podem corroborar documentalment, una d’aquestes joies que ha pervingut fins als nostres dies sembla que va ser propietat del comte Pere. Ens referim al cèlebre portapau-reliquiari que aquest
va regalar al monestir de Sixena (Osca), on havia professat la seva filla Isabel. Es tracta d’una magnífica joia en or, nacre,
esmalts sur ronde-bosse d’or i pedres precioses, executada cap al 1400 en un taller de l’entorn parisenc (AINAUD 1994, 127144; DOMENGE 2003, 89-134; ESPAÑOL 2009b, 289, DOMENGE 2014c, 141-162). Es tracta d’una de les escasses mostres
de l’orfebreria i la joieria civil típiques de la Goldemailplastik que han arribat fins als nostres dies. Aquesta impressionant
obra esdevé el paradigma del tresor que posseïa el comte Pere, i cal suposar que sentia per ella una estima molt especial.
L’exquisida combinació de materials que presenta, amb un excepcional i primerenc treball del nacre (FRICKE 2012, 35-53),
afavoreix la creació d’efectes lumínics i cromàtics captivadors. Malauradament, avui només podem apropar-nos a aquesta
96. El darrer, que sempre va mostrar un intens tarannà francòfil —“havia muller francesa e era tot francès”, en paraules de Maria de Luna, la seva cunyada (RUBIÓ 19171918, 8; ESPAÑOL 2009b, 267-268; TERÉS 2009, 13-15)—, havia maridat en primeres núpcies amb Mata d’Armanyac, germana de la primera muller del duc. Aquesta
política matrimonial va anar lligada a unes fluïdes relacions culturals, que es van materialitzar en alguns obsequis sumptuaris, com un important díptic d’or, amb
esmalts, perles i pedres precioses que el duc va regalar a Joan, segurament, amb motiu del seu enllaç amb Violant de Bar. Cal destacar, simptomàticament, que en
una de les ales s’hi representava “I hom vell, feta a semblança del duch de Berri” (ESPAÑOL 2009b, 285; DOMENGE 2012, 68). Per la seva part, el rei Joan va regalar
al duc la pedra anomenada “betzar”, a la qual hom atribuïa propietats apotropaïques. Hem d’afegir que la presència a la Península Ibèrica d’objectes sumptuaris que
havien estat propietat del duc de Berry encara s’atesta a dia d’avui amb obres com la “santa Anita” de la catedral de Toledo, que en un moment donat va ser propietat
de Ferran d’Antequera; el portapau de la capella del Conestable de la catedral de Burgos; o el reliquiari en forma de pinta de la Seu de València. A banda, tenim
constància d’altres que de mans del duc van passar a diferents membres de les cases reials hispanes, com un grup del Noli me tangere lliurat a Carles III de Navarra
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que el 1446 es trobava empenyorat a Barcelona. Sobre aquestes qüestions vegeu DOMENGE 2009, 343-363; ESPAÑOL 2009b, 283-289.

magnífica obra a través de fotografies, ja que fou robada fa escassos anys de la caixa de seguretat del MNAC.
Un receptacle com aquest era especialment apropiat per custodiar una relíquia important. En aquest sentit, el portapau contenia a la part baixa una cavitat que hostatjava un fragment de la túnica de Crist. Objecte i relíquia convertien
aquest joiell en un absolut símbol de distinció, i que el comte Pere el regalés al monestir on havia professat la filla és un
nou indicador del seu gran poder econòmic. Aquest tipus de joies formaven part de les relacions diplomàtiques establertes per la reialesa europea del moment, i que sovint es regalaven en forma de presentalla sumptuosa amb motiu d’aliances
polítiques, matrimonis i, especialment, en les celebracions d’Any Nou (BÜTTNER 2001, 598-615). Els objectes amb esmalts
sur ronde-bosse, absolutament exclusius, només restaven a l’abast de la reialesa i de personatges com el duc de Berry, per

3
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Els comtes d’Urgell,
promotors artístics

la qual cosa cal valorar que el comte Pere en posseís un i que, a més, l’acabés obsequiant a un centre religiós97.
Tornant a l’inventari de joies de 1413 (vegeu apèndix), veiem que s’esmenten alguns objectes en què es feia ostentació de les armes d’Urgell i els Montferrato. L’heràldica era un mitjà eficaç per donar a conèixer la magnificència d’algú o
per fer arribar al poble determinats missatges. Així, el comte Pere va emprar l’art del blasó perquè determinats projectes
artístics o objectes concrets restessin per sempre associats a la seva persona. En aquest sentit, gairebé totes les obres
arquitectòniques que podem relacionar amb ell fan ostentació de les seves armes, de la qual cosa deduïm que hi tenia un
gran interès. El mateix podem dir dels objectes de luxe i d’ús quotidià, on l’ús de l’heràldica servia per personalitzar-los i
per promocionar la seva imatge i la del llinatge propi, com veiem als fragments de ceràmica recuperats al Castell Formós
de Balaguer, on indistintament hi figuren les armes d’Urgell i Monferrato (cat. 26). Aquests emblemes actuaven com a
marques de propietat, però també servien per embellir els objectes, i el seu ús en aquests contexts va ser àmpliament
assumit per la monarquia (TERÉS 2009, 22-25; DOMENGE 2014b, 99-117). Això explica en part que ho fes també el comte
d’Urgell, sempre preocupat per emular determinades actituds àuliques davant el luxe i l’ostentació.
Aquestes joies que presentaven esmaltades les armes de Pere i Margarida i les ceràmiques recuperades al palau de
Balaguer poden posar-se en relació amb un document de 1408 en què s’esmenten uns cordovans granadins que el comte
havia encarregat a Pere d’Àries, mercader de València (GIMÉNEZ 1901, 237-238, docs. XLVIII; GIRONA 1915, 625, doc. 12).
Al document s’especifica que el comte havia demanat explícitament al mercader, molts cops i en diverses cartes, “queus
faes fer los dits paraments ab les dites vostres armes”98, amb la qual cosa novament es posa de manifest aquesta voluntat
de fer aparèixer l’heràldica personal en aquells objectes que transmetien una determinada imatge del seu poder. El comte
ho va fer per darrer cop a l’hora de la mort, atès que al seu testament va estipular que a la seva caixa sepulcral que va
ordenar erigir a Santa Maria d’Almatà s’hi representessin els “signum nostris”, com va poder comprovar temps després
Monfar (MONFAR 1853, II, 271 i 278).
Normalment, el comte va fer servir un escut partit amb els pals d’Aragó i l’escacat, i així ho advertim en la numismàtica
97. La donació del portapau al monestir de Sixena podria entendre’s en un context que tal vegada afectaria a altres objectes originaris d’aquest centre religiós. Ens
referim a una escultura de la Mare de Déu i el Nen, de gran qualitat i executada en fusta, avui conservada al Museu de Lleida: diocesà i comarcal (inv. 316), identificada
per la tradició domèstica com “la Virgen del Parlatorio”. Afí a un model centre-europeu gens habitual a la Península Ibèrica, s’adscriu a la tipologia de les Schöne
Madonnen —Verges hermoses— executades a la Bohèmia i l’àrea germànica meridional cap a 1390-1425 seguint els cànons del gòtic internacional (JANKE 1993, 128;
SUCKALE 2011, 230-231, Fig. 7). Aquesta cronologia s’adiu molt bé amb la del govern del comte Pere, que com va fer amb el portapau, va poder oferir la imatge com
a presentalla al monestir on va professar la seva filla.
98. En un altre moment el document parla de “quey ha fetes fer per ordinació e prechs vostres”.
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(SANAHUJA 2008, 169), la sigil·lografia (SAGARRA 1908, 318-319; SAGARRA 1915-1932, II, 10-11, ref. 290-291, làm. LXXXIX;
TRENCHS-CONDE 1985, 79), en les ja esmentades ceràmiques del Castell Formós i la caixa sepulcral d’Almatà. La generalització de l’ús d’aquest escut partit per part del comte s’atesta també en un foli del cèlebre Armorial de Gelre, atribuït a
l’heraldista Claes Heinenszoon, àlies Gelre, i que va ser copiat entre 1370 i 1414. El manuscrit es conserva a la Biblioteca
Reial de Bèlgica (ms. 15652-56) i mostra prop de 1.800 escuts d’armes d’arreu d’Europa. El fol. 62v està dedicat a la Corona
d’Aragó99, i és significatiu que un dels emblemes triats per l’heraldista fos el del comte d’Urgell, que apareix al costat de
les armes del comtes d’Empúries i Prades, del Marquès de Villena, de Gastó de Montcada, dels Luna, dels emblemes reials
i d’alguns dels diferents regnes que integraven la Corona d’Aragó.
Malgrat que aquest va ser l’emblema més difós, en algun dels seus projectes artístics Pere i Margarida van fer ús,
cadascun d’ells, d’una doble heràldica en què es combinaven diferents armes. En el cas de Pere, va emprar l’escut partit
amb els pals d’Aragó i l’escacat, a més d’un segon, amb els pals d’Aragó i les armes dels Entença, atès que era senyor de
la baronia d’Entença100. Margarida també feia servir el primer d’aquests escuts, a més d’un segon, també partit, en què els
pals es combinaven amb les armes dels Montferrato101. Aquesta combinació d’emblemes ens apareix a les pintures murals
de Sant Miquel de Montmagastre (VELASCO-FITÉ 2011, 133-143), així com al retaule d’Albesa (FITÉ 2008b, 88). En aquest
darrer cas, dels quatre compartiments que presenten heràldiques dobles, tres d’ells fan al·lusió a Margarida, de la qual
cosa cal deduir un possible major protagonisme en l’encàrrec. Donat que Pere i Margarida van contreure matrimoni el
1375, caldrà datar ambdós projectes a partir d’aquest moment. Tenim constància, igualment, que devien ser relativament
nombrosos els vasos de plata, tapissos i objectes en general on s’exhibia l’heràldica dels Montferrato, ja que el comte Pere
va indicar al seu testament que fossin llegats a la seva muller (MONFAR 1853, II, 274).
La voluntat manifesta de Margarida per exhibir les seves divises privatives al costat del seu espòs és un gest equiparable al de Violant de Bar, les armes de la qual sovint campegen a la vora de les de Joan I en els projectes artístics del monarca. Actituds com aquesta permetrien associar al comtes Pere i Margarida un conjunt d’induments litúrgics que apareixen
registrats en un inventari de la sagristia de la Seu Vella de Lleida del 1488, avui malauradament desapareguts. Ens referim
a un tern integrat per “una capella de vellut negre per als anniversaris forrada de tela negra ab ses dalmatiques ab dues
stoles e tres maniples floquades ab seda vermella ab senyal de compte de Urgell e de la comptesa”102. És aquesta menció a
l’heràldica de la comtessa la que ens fa pensar en una possible vinculació de Pere i Margarida, tot i que no pot descartar-se
que el tern fos llegat per uns comtes anteriors. Històricament, la vinculació dels comtes d’Urgell amb la catedral de Lleida
va ser molt important, i un bon grapat de referències documentals així ho corroboren103.
99. Aquest foli apareix reproduït a RIQUER 1983, II, 373, fig. 19.
100. Aquests dos escuts apareixen en diferents obres que cal atribuir a la voluntat del comte, com són el claustre de Sant Pere d’Àger (MONFAR 1853, II, 270; FITÉ
2003, 193-196), o els àngels tinents reaprofitats a la font de Castelló de Farfanya (BERLABÉ 1993, 577-578, fig. 8; FITÉ 1997, 146-147).
101. Les armes dels Montferrato també apareixen en un dels escuts de la caixa sepulcral d’Isabel d’Aragó (†1434) originària del monestir de Sixena (Osca) (cat. 14).
Isabel era filla de Pere i Margarida i, com ja s’ha apuntat, va professar en aquest monestir. El sepulcre, executat en fusta policromada, és interessant perquè combina
l’heràldica paterna (escut partit amb les armes d’Aragó i Urgell) amb la materna.
102. Arxiu Capitular de Lleida, secció “Inventaris”, inventari de 1488, fol. 7v. Una d’aquestes dalmàtiques, la de difunts, la reparava el brodador de l’ornamentació
aquell mateix any, una tasca per la qual se li van satisfer vint sous (Arxiu Capitular de Lleida, Compota Ornamentorum, vol. anys 1464-1511, fol. 115r).
103. Una de les més antigues es relaciona amb la pròpia erecció de la catedral lleidatana, quan el comte Ermengol VIII va assistir a la cerimònia de la col·locació de
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la primera pedra. Altrament, i com ja hem apuntat més amunt, l’infant Alfons i Teresa d’Entença van casar-se allà mateix. Alfons, a més, va nomenar governador del

Amb l’ostentació de les seves armes el matrimoni cercava prestigiar, enaltir i perpetuar la memòria dels llinatges propis, i,
alhora, fer saber qui havia estat el promotor de les comandes artístiques per ells finançades. Cal insistir en aquesta presència
de les armes de la comtessa Margarida, la qual va poder jugar un paper principal en la materialització de determinats projectes. L’exaltació del llinatge propi que la de Montferrato aconseguia a través de l’heràldica és un detall que pot vincular-se
amb la seva personalitat, ja que les fonts l’esmenten com una dona dura i enèrgica, amb un important poder de decisió en
afers relatius al regiment del comtat i, sobretot, en aquells relacionats amb la tragèdia personal del seu fill104. Aquest perfil
quadra bé amb el d’una promotora artística activa, amb un paper en les empreses artístiques familiars que en determinats
moments va poder ser equiparable al del seu espòs. A part del que es diu en un document de 1409 (GIMÉNEZ 1901, 264,
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doc. LXXXI)105, i a banda de la prossecució de les obres del Castell Formós arran de la mort del seu espòs, l’única iniciativa
personal de Margarida que hem pogut documentar és la fundació de la “insignem ecclesiam prope domum suam de Bellacull dictam vulgariter Beatitudini”, que ens ha estat impossible localitzar, i per a la qual va cercar l’impuls papal a través del
rei Martí l’Humà106.
El caràcter munífic del comte Pere es palpava per totes les contrades del comtat, especialment a les esglésies i centres religiosos, als que va fer donacions d’objectes luxosos en senyal de fe i amb la voluntat de guanyar-se el favor diví.
És el cas d’un conjunt de relíquies donat a l’església de Vilanova de Meià, que associem al comte Pere per l’embolcall que
les hostatjava. Es tractava d’una arqueta, avui desapareguda, que va ser descrita a finals del segle XVIII pel pare Jaume
Pasqual, canonge del monestir de Bellpuig de Les Avellanes (VELASCO 2011b), que s’hi refereix en aquests termes: “En la
Iglesia Parroquial de Vilanova de S. Salvador de Vilanova de Meyá se conserva una gran capsa de Reliquias, de bastanta
antiguedat, y curiosament treballada, á la manera de mosaich, de pessas molt petitas de marfil y ébano, que forman quadros, ningols [sic: nínxols] y altras figuras de primor, q. regularment internan las armas dels comtes de Urgell. Dins, pues,
de eixa capsa se troban altres dos capsetas o baulets antichs plens de Reliquias, y algunas altres mes fora de ellas; y un

comtat d’Urgell a Ferrer Colom, qui immediatament després esdevindria bisbe de Lleida (1334-1340) (MONFAR 1853 I, 227-228; II, 127; SANAHUJA 1965, 287). Cal
afegir que un segon prelat lleidatà, Pere de Cardona (1407-1411), germà de Beatriu, primera muller del comte Pere, va ser un declarat urgellista en el marc del conflicte
successori al tron (LLADONOSA 1966, 251-252); i que Berenguer Barutell, ardiaca major de la Seu lleidatana, va protegir generosament a les dones de la família comtal
amb posterioritat a l’ensulsiada del 1413, ja que era cosí d’Isabel, muller del Dissortat. De fet, el 1414 Barutell va ser processat pel Papa per haver donat suport al comte
Jaume (MONFAR 1853, II, 226; COSTAFREDA 2013, 131-155).
104. Diversos testimonis dels procés incoat contra Jaume el Dissortat després de la caiguda de Balaguer, relaten que el comte no donava un sol pas sense el consentiment de la mare. Margarida sempre es va negar a prestar declaració en el procés, tot i que finalment fou condemnada i se li van confiscar els béns, per rebel·lió
i crim de lesa majestat (COSTAFREDA 2003, 58).
105. Com ja apuntem en un altre moment del present treball, és possible que aquesta notícia pogués fer al·lusió a les obres a la “casa de la comtessa”, ubicada a
tocar del monestir de sant Domènec, un projecte en què Margarida també hi va tenir protagonisme.
106. Margarida va cercar la intercessió reial per tal que el Papa concedís diners a la fundació. En aquest sentit, el rei Martí va escriure al prelat el 7 de maig de 1408
sol·licitant-li que destinés una quantitat procedent de la marmessoria de Berenguer Gallart (BOFARULL 1868, II, 432-433, doc. IX; GIMÉNEZ 1901, 236, doc. XLVII).
Gallart va ser un generós prohom lleidatà que, en morir aquell mateix any, va fer importants deixes per a causes pietoses, entre altres, la reparació d’esglésies de la
ciutat de Lleida. Sobre la testamentaria d’en Gallart i sobre la seva faceta de promotor artístic vegeu VELASCO 2012, 71-73; VELASCO-FITÉ, en premsa (1) i VELASCOFITÉ, en premsa (2). Cal apuntar que a la carta esmentada, el rei assenyalava que es tractava d’una fundació de “consanguineam nostram comitissam Urgelli”, del
que caldria deduir, en principi, que la fundadora és la seva germana Isabel, esposa de Jaume el Dissortat des del 1407. Tanmateix, en aquella data Isabel encara no
era comtessa, ja que el comte Pere encara no havia traspassat, i d’aquí que identifiquem la fundació amb Margarida.
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catalogo, o Inventari de las Reliquias ques es guardan en la dita capsa, escrit en lo sigle XVI, del tenor seguent (...)”107.
Entre les relíquies que descriu Pasqual la majoria són de contacte o d’indrets on van ocórrer fets importants de la vida
de Crist, i es presenten en la majoria de casos com “pedres” o “pedretes”. N’hi ha de cristològiques i marianes, entre les
quals destaquen pedres del lloc on es va trobar la vera Creu, del Gòlgota, una pedra de Natzaret, d’una columna on es
recolzava Crist quan predicava i de la columna on va ser flagel·lat, del lloc “hon fou trobat Christo”, diverses de l’hort de
Getsemaní, unes pedretes del lloc on Crist va ser concebut, de la porta de Betlem, del lloc on Crist va plorar a Jerusalem
i del lloc on va resar. També en consten del Mont Sinaí i del Mont Tàbor. Una de les més interessants i importants devia
ser la de la llet de Maria. També n’hi havia de corporals de sant Iscle i santa Victòria, de les santes Justa i Rufina, de sant
Climent màrtir, de sant Zenó, de santa Eulàlia, de sant Jordi i santa Bàrbara. I encara amb els sants i santes, en trobem
diverses de contacte, del lloc on sant Joan s’agenollà, del sepulcre de sant Jeroni, de la cova de sant Pere, una ampolleta
amb oli del sepulcre de santa Caterina, de la columna de santa Bàrbara, del lloc on sant Joan Baptista feia penitència i del
vel de santa Clara.
Si tornem a la descripció de l’embolcall que hostatjava aquest conjunt de relíquies, clarament es dedueix que es tractava d’una de les cèlebres arquetes produïdes pel taller italià dels Embriachi, que des del 1400 van difondre’s amb profusió
per tota Europa108. La nissaga dels Embriachi la va encapçalar Baldassare, un curiós personatge que, a banda d’exercir de
mercader i banquer, també es va dedicar a la producció d’objectes de luxe com arquetes, miralls i petits tríptics, tots ells
caracteritzats per ser executats en os, fusta i incrustacions. Aquest tipus de productes de luxe eren molt apreciats pels
seus propietaris, que els acabaven donant a l’Església per a ser reutilitzats com a reliquiaris. Eren receptacles bells i, per
tant, dignes de contenir les despulles de cossos sants109. La donació a la parròquia de Vilanova de Meià s’ha d’entendre,
per tant, com una operació de sacralització de la nissaga comtal amb la voluntat de prestigiar-la, ja que les relíquies tenien
un elevat valor simbòlic i representatiu. Altrament, el gest del comte Pere va ser similar al que va tenir pels mateixos anys
el seu cosí, el rei Martí l’Humà, quan el 1405 va promoure el trasllat de les relíquies de sant Sever a la catedral de Barcelona arran de la guarició, suposadament per la intercessió del sant, d’una xacra que tenia a la cama. Les despulles del sant
també es van dipositar en una arqueta del tipus Embriachi, obsequiada segurament pel monarca i avui encara conservada
(FITÉ 1993, 169-186; TORRA 1996, 501).
La relació dels comtes d’Urgell amb el món de les relíquies és un àmbit del qual no disposem de gaire informació, però
les poques dades existents permeten imaginar-nos a Pere i Margarida plenament involucrats en el trànsit i intercanvi de
santes despulles que es va donar a finals del segle XIV i inicis del XV, del qual van participar àmpliament personatges com
Joan I o Martí l’Humà (FODALE 1989, 121-134; TORRA 1996, 493-517; ESPAÑOL 2001b, 269-293; ESPAÑOL 2010, 45-52). El
millor exemple del que comentem és l’esmentat portapau-reliquiari del monestir de Sixena. Al receptacle interior s’hi incloïa una petita relíquia de la túnica de Crist, tal com es llegia al titulus que l’acompanyava. En aquell moment les relíquies
107. Biblioteca de Catalunya, ms. 729, Sacrae Antiquitatis Cathaloniae Monumenta, vol. VII, fol. 345r.
108. La bibliografia sobre les produccions dels Embriachi és amplíssima. Per no allargar en excés la llista de títols, remetem al catàleg de l’exposició Cofres d’amor,
celebrada al Museu de Belles Arts de Castelló el 2007 (CASTELLÓ 2007).
109. L’arqueta de Vilanova de Meià no era l’única del tipus Embriachi que va ser aprofitada com a reliquiari als territoris del comtat d’Urgell. En documentem una
segona a la col·legiata de sant Pere d’Àger, també desapareguda, i que guardava relíquies de santa Sabina. En aquest cas no va ser donada pels comtes d’Urgell, sinó
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per l’abat Llorenç Peris, ja al segle XVI (FITÉ 1993, 169-186; FITÉ 1995b, 260-262).

cristològiques eren les més valorades, bàsicament per la seva raresa. Segons s’ha proposat darrerament, la regalada pel
comte Pere al monestir de Sixena podria tractar-se d’un fragment de la túnica enviada a París el 1399 per l’emperador
bizantí Manuel II Komnenos, una hipòtesi versemblant tenint present que el portapau-reliquiari va ser executat a la capital
francesa per aquelles mateixes dates (FRICKE, 2012, 40)110.
Sembla que Margarida de Montferrato sentia gran devoció per les relíquies de la vera Creu, amb la qual cosa novament
es posa de manifest la voluntat dels comtes de cerca de la sacralitat a través d’importants relíquies arribades d’Orient,
com hem vist amb la túnica de Crist, un tret que compartien amb diferents membres del casalici reial (MOLINA 2014,
71-90). Ho sabem a través d’una carta que el rei Martí li va adreçar el 6 de novembre de 1400, en què el monarca parla
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d’aquesta devoció de la comtessa i de l’enviament a través del seu cambrer major d’“un troçet del dit vertader fust” (GIRONA 1913, 157, doc. 45), que possiblement procedia del gran fragment que havia obtingut pocs anys abans del Papa Benet
XIII (PUIG 1920, 452-454; ESPAÑOL 2001b, 276). Sembla que el lliurament no es va produir de forma immediata, atès que
en una segona carta, aquesta del 3 d’abril de 1402, el rei informava a Margarida de la tramesa d’un reliquiari de la vera
Creu (GIRONA 1913, 177, doc. 28).
Aquest tipus de notícies també poden posar-se en relació amb la devoció dels comtes per determinades relíquies
venerades en temples i santuaris dels seus dominis. És el cas de la santa Sandàlia de Maria conservada al monestir de
Bellpuig de Les Avellanes. Segons les cròniques domèstiques del monestir havia estat donada el 1204 per Ermengol VIII,
i procedia del saqueig de Constantinoble de l’any anterior. El cèlebre Jaume Caresmar la va poder veure al segle XVIII
guardada en una arqueta que descriu en uns termes que esdevenen inequívocs a l’hora d’identificar la naturalesa del noble embolcall: “Tiene esa arca palmo y cuarto de longitud, medio de alto —sin contar el grueso de la cubierta— y uno de
ancho. Por dentro se halla cubierta de tela azul. Por fuera, dorada y hermoseada por figuras de hombres, flores y animales
en medio-relieve, y no parece se hizo para llevar reliquias sino para cosa profana o de tocador. En sus cuatro ángulos
lleva latón, y en las ocho esquinas hay letras del mismo latón que parecen iniciales o siglas; sus caracteres son góticos y
parece son debidos al cambio de uso de la cajita. El arca vino de Grecia como lo indican las figuras de hombre con trajes
griegos. Por curiosidad dibujo aquí las letras [dibuix] Los mismos caracteres tienen las demás línias de los ángeles. Pero
¿qué significan? A Edipo quisiera por intérprete” (CARESMAR 1977, 97-98)111.
La descripció permet associar la peça amb les arquetes amatòries catalanes de finals del segle XIV o inicis del XV,
produïdes segurament en tallers barcelonins112. En l’actualitat se’n conserven una cinquantena d’exemplars, alguns procedents d’esglésies lleidatanes o de la Franja, com els tres que custodia el Museu de Lleida (inv. 40-42). Sense dubte,
es tractava d’un tipus de manufactura de luxe al qual no tothom tenia accés. Eren objectes d’ús profà que, per la seva
naturalesa luxosa i fulgent, acabaven sent oferts com a presentalla piadosa a les esglésies per les classes benestants,
110. El 1399 el rei Martí va desempenyorar un conjunt de reliquiaris molt luxosos entre els quals se’n trobava un amb una relíquia de la camisa de Jesucrist, que era
especialment apreciada pel monarca (VILAR 1988, 329-348; ESPAÑOL 2001c, 119).
111. Narcís Camós descriu la relíquia en aquests termes: “Tiene esta reliquia poquito menos de un palmo, y parece su materia cordovan de Levante. Tiene dos suelas,
y es un poquito aguda. Faltale la mayor parte, ò casi todo lo demàs de la empeña: y lo poco que tiene parece de materia, y color que llaman polvillo. Està en un reliquiario curioso, con un vidrio delante” (CAMÓS 1772, 256). La descripció de Camós indica que la relíquia no es trobava dipositada directament dins l’arqueta descrita
per Monfar, sinó que la protegia un reliquiari de vidre que va ser renovat el 1672 (CARESMAR 1977, 105).
112. L’associació entre la descripció de Caresmar i aquest tipus de produccions ja va ser apuntada per FITÉ 1997, 165.
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on eren readaptats funcionalment com a receptacles de relíquies. En el cas de l’arqueta de Bellpuig de Les Avellanes no
conservem cap referència o document que permeti associar-la al comte Pere d’Urgell. Podria ser que hi hagués arribat
amb posterioritat a la desfeta del comtat (1413), però si ho va fer just després de ser executada és probable que ell en
fos el donant, atesa la cronologia que presenten aquest tipus d’objectes. En aquest sentit és simptomàtic que la tradició
domèstica esmenti que la relíquia va ser una donació del comte Ermengol VIII, el que potser esdevindria una deformació
de la memòria del donant veritable, tal vegada el mateix comte Pere113.
Com hem anat veient al llarg del nostre estudi, els comtes d’Urgell van mantenir una relació constant amb Bellpuig de
Les Avellanes des de la seva fundació. Els membres de la primera nissaga comtal el van fundar, i alguns comtes de la segona
hi van ser sebollits. Pel que fa a la tercera nissaga, la d’Aragó-Urgell, la màxima expressió de la seva vinculació amb aquest
centre religiós va ser la residència que es van fer construir allà mateix. El monestir era, des del punt de vista religiós —i també
simbòlic, ja que s’hi conservava i s’enaltia la memòria dels comtes pertanyents a la nissaga anterior—, un dels enclavaments
de poder més importants del comtat, i els comtes hi devien cercar recer físic i espiritual. Aquest edifici residencial s’ha
d’entendre dins la xarxa de residències i palaus erigits en diferents localitats dels seus dominis, això és, Balaguer, Castelló de
Farfanya, Àger, Montmagastre i Agramunt. Es tractava d’un palau annex a les dependències monàstiques del qual no conservem actualment cap vestigi, perquè el que restava va ser enderrocat pels germans maristes després de 1911 (FITÉ 1997, 135;
FITÉ, en premsa). Avui en dia únicament conservem algunes fotografies de l’exterior (Fig. 6), així com descripcions erudites
com la de Jaume Caresmar, canonge del monestir, que va situar la construcció del palau amb posterioritat a Ermengol X,
això és, en temps de la tercera dinastia comtal. La més interessant d’aquestes descripcions és la de Monfar, que el va poder
veure quan encara mantenia quelcom del seu passat esplendorós: “(...) A la parte de mediodía hay un palacio, donde estaban
los condes con toda su familia cuando se retiraban en dicho monasterio: hay en él muchos cuartos, y en uno de ellos una
gran sala, que llaman la sala de los condes, y aun en el techo hay muchos escudos de sus armas y del monasterio. Está este
palacio muy separado de la clausura del monasterio (...)” (MONFAR, 1853, vol. I, 408).
Fotografies prèvies a l’enderroc demostren que l’espai principal del palau era una gran sala coberta, no sabem si
amb arcs diafragmàtics. Crida l’atenció que una família noble com la dels Aragó-Urgell construís una residència privada
associada a un centre monàstic, una actitud que no troba gaires paral·lels entre els membres de l’estament nobiliari a la
Catalunya d’aquells anys114. Sí que ho veiem, en canvi, entre els membres de la família reial. La màxima expressió del que
diem és el palau del rei Martí al monestir de Poblet (ESPAÑOL 2010, 28-30), una empresa bastida durant els anys en què el
comte Pere regia el comtat d’Urgell. La relació entre el monarca i el seu cosí va ser molt propera, i en termes artístics es va
projectar d’acord a uns paràmetres més o menys continus mitjançant els quals Pere emulava determinades actituds reials
davant les formes artístiques. És possible, per tant, que el palau comtal de Bellpuig de Les Avellanes, si és que es va erigir
en temps del comte Pere, s’inspirés en el del rei Martí a Poblet i que fos una mostra més d’aquesta emulació de la qual la
màxima expressió va ser el Castell Formós de Balaguer.
Finalment, la relació del comte Pere amb el monestir avellanenc podria manifestar-se també amb l’arribada de la
imatge de la Mare de Déu i el Nen executada per Bartomeu de Robió (ESPAÑOL 2003a, 332-334), avui custodiada al
113. Al seu testament de 20 de maig de 1408, el comte va fer una deixa al monestir de dos ciris, amb un pes de vint lliures de cera cadascun, perquè cremessin a les
misses des de la consagració fins que l’oficiant acabés (MONFAR 1853, II, 272).
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114. Sobre les residències abacials, reials i episcopals vinculades a centres monàstics vegeu ESPAÑOL 2003b, 279-283.

Museu de Lleida: diocesà i comarcal. La gran qualitat de
l’escultura i el fet que es recorregués al principal escultor lleidatà d’aquells anys podrien esdevenir arguments
per establir aquesta vinculació amb la figura del comte.
L’obra té una aparença força curiosa i cortesana, ja que
mostra un escot poc apropiat per a una imatge que havia
de presidir un altar i un impressionant collar d’orfebreria a
base de nosques que, de ben segur, hauria agradat a algú
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tan sofisticat com el comte Pere d’Urgell. En qualsevol
cas, és segura la seva execució durant els anys en què ell
senyorejava el comtat. No sabem si en origen es trobava
integrada en un retaule, però és molt probable. Ignorem
també si es tracta de la imatge que va presidir l’altar major
de l’església fins inicis del segle XVII, ja que l’altar es va
renovar cap al 1611 i, novament, al segle XVIII amb l’afegit
a la part central d’una pintura amb la representació de
l’Anunciació, el que certifica el desplaçament de la imatge
a un altre altar del monestir (FITÉ, en premsa; VELASCOYEGUAS 2011, 345-346)115.
En temps de Caresmar, aquesta imatge que havia presidit l’altar major rebia culte “sobre las gradas del altar de
San Agustín”, on es va instal·lar després de la reforma de
l’altar major. L’escultura devia ser venerada d’antic pels fidels de la zona com a eficient faedora de miracles, atès
que Caresmar esmenta un document de 1503 relacionat
amb Ferran el Catòlic en què el monarca la presentava
com una imatge que “brilla por sus grandes milagros”
(CARESMAR 1977, 77). Crida l’atenció, per tant, que quan
Narcís Camós va visitar el monestir després de la Guerra

Fig. 6. Dues vistes exteriors de la residència dels comtes d’Urgell al monestir de
Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.
(Foto: Arxiu del monestir de Santa Maria
de Bellpuig de les Avellanes)

dels Segadors, no esmenti cap imatge mariana i que se
centri únicament en la descripció de la relíquia de la sandàlia (CAMÓS 1772, 256). El desplaçament de la imatge es
devia haver produït, i amb ell, és possible que es perdés
el rastre d’aquesta devoció. La imatge venerada a l’altar de
115. Segons Caresmar la imatge va ser retirada “durante la construcción de un
altar mayor a fines del siglo pasado” (CARESMAR 1977, 77).
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sant Agustí en temps de Caresmar s’ha de distingir de la que presidia la tomba d’Ermengol X, que per la descripció que en
dóna, podria ser també identificable amb la conservada al Museu de Lleida: “(...) ay una imagen de nuestra Señora también de piedra muy hermosa, que tiene a la izquierda sentado su Hijo, y a la derecha una flor que da al Niño” (CARESMAR
1977, 68-69)116. Els detalls s’adiuen bé amb la imatge del museu lleidatà que, a més, a la part posterior presenta evidències
físiques d’haver estat adossada en algun moment a un mur, segons han determinat els darrers treballs de restauració.
Malgrat a dia d’avui sigui arriscat proposar una identificació d’aquesta imatge amb la descrita per Monfar i Caresmar, paga
la pena exposar aquesta possibilitat. Això implicaria considerar que la imatge va incorporar-se a la tomba en un moment
indeterminat, no sabem si en època medieval o en alguna transformació posterior del monument funerari, que com ja
hem vist més amunt, mostra algunes anomalies iconogràfiques que permeten intuir aquesta manipulació117.

Altres empreses artístiques del comte Pere
Durant els anys en què el comte Pere va regir el govern del comtat d’Urgell la ciutat de Balaguer va veure notablement
millorada la seva imatge com a ciutat per la renovació d’alguns dels edificis més emblemàtics, la construcció de nous i
per la reforma de la seva estructura de muralles. Entre els projectes que romanien en curs en el moment en què el comte
ascendí al poder, cal destacar les obres del monestir de sant Domènec, que havia estat una fundació testamentària
d’Ermengol X (1314). Tanmateix, no es va començar a construir fins als temps de l’infant Alfons i Teresa d’Entença (1323),
quan el rei Jaume II va rebre l’autorització papal (MONFAR 1853, II, 51). Tot indica que la construcció no va desenvolupar-se
al ritme desitjat, atès que al testament del comte Jaume I (1344) trobem una deixa de 25.000 sous per a l’obra, com ja hem
analitzat més amunt. Malgrat aquest important llegat, el projecte va continuar avançant molt lentament, atès que el bisbe
d’Urgell el 1350 s’adreçava a la vídua de Jaume i li reclamava que dels 18.000 sous que devia als marmessors d’Ermengol
X, es destinessin 5.000 a l’acabament de la capçalera; i dos anys després, el bisbe Hug Desbach concedia indulgències a
aquells que contribuïssin a les obres de l’església i el campanar (SANAHUJA 1930b, 146; SANAHUJA 1965, 278; FITÉ 1997,
149). En aquell moment ja governava el comte Pere, i és molt possible que s’acabés implicant en el procés constructiu
d’aquest monestir tan afavorit pels seus avantpassats. Són els anys en què s’enllesteixen algunes de les dependències
claustrals (GIRALT 2002, 229), però no tenim cap testimoni que demostri de manera fefaent la seva intervenció en la materialització d’aquests espais.
Va ser també en aquell temps, durant el darrer quart del segle XIV, que el paviment del presbiteri de l’església es va
guarnir amb alicatats, tot i que l’existència dels mateixos havia passat força inadvertida, segurament per la seva desaparició en un moment indeterminat del segle XX. En tenim coneixement gràcies a un parell de descripcions antigues, la
primera de Josep Font i Gumà, del 1905, que en referir-se als del monestir de Poblet va deixar testimoni d’altres exemples
dels quals tenia coneixement, com els que va poder veure “al convent de sant Francesch de Balaguer, colocats á terra al
presbiteri de l’iglesia” (FONT 1905, 20-21). En realitat Font s’està referint al monestir de Sant Domènec, però cal tenir en
compte que, en el moment de la visita de Font, la comunitat que hi havia instal·lada al monestir era franciscana, atès que

116. Aquesta imatge també la menciona MONFAR 1853, I, 410.
117. No sabem si aquesta imatge descrita per Monfar i Caresmar a la tomba d’Ermengol X és la mateixa que, anys després, apareix instal·lada a la sala capitular. Sobre
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aquesta darrera vegeu BARRAQUER 1906, I, 312; CORREDERA 1997, 278.

els predicadors havien abandonat l’edifici arran de la desamortització de 1835. Lluís Domènech i Montaner els va contemplar encara uns anys després, i va efectuar la mateixa comparació amb els pobletans (DOMÈNECH 1927, 273). L’existència
d’aquests elements al monestir permet deduir una possible implicació del comte en les obres, atès que és possible que
aprofités l’arribada dels artesans valencians que treballaven al Castell Formós executant alicatats perquè fessin el propi al
monestir de predicadors.
El comte Pere també se’ns presenta com un benefactor important en les obres d’emmurallament de la ciutat de Balaguer118. La ciutat era el centre neuràlgic del comtat, i històricament havien estat els comtes, principalment, qui havien
impulsat el seu creixement, un dels màxims exponents del qual és la construcció de la plaça Mercadal al segle XIV. Durant
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els anys de govern del comte Jaume I la ciutat va créixer a bon ritme, i d’aquí que se’n derivés una certa preocupació
urbanística per part del consell balaguerí119. L’urbanisme de la vila va assolir noves fites en temps del comte Pere, moment
en què la ciutat sembla que depassava els 2.000 habitants. Es va construir el clos de muralla que havia d’encabir el barri
del Pla, incloent el temple de Sant Miquel —avui Santa Maria— i tot el sector del Mercadal, i perllongant-se pels costats
nord i oest fins al Castell Formós. Sembla que aquesta obra s’ha de situar cap a mitjan segle XIV, coincidint amb la gran
etapa de construcció de muralles arreu del Principat per impuls del rei Pere el Cerimoniós, aleshores en guerra amb el rei
de Castella.
La muralla de la ciutat presentava llavors diferents portals, el més interessant dels quals era el de sant Miquel, ubicat
al cap del pont. Es tractava d’un portal fortificat obert en una torre única que se soldava al pont vell, i que embellia l’accés
a la ciutat des del nord i l’est. Va romandre en peu fins el 1894, quan va ser desmuntat i les escultures que el presidien,
retirades i venudes posteriorment120. L’escultura principal era una representació de sant Miquel, gran protector de viles i
ciutats, i un dels sants amb més devoció en terres del comtat. La imatge era protegida per un dosser de traceria calada
i, flanquejant-la, s’ubicaven sengles àngels que sostenien emblemes heràldics. Més avall, a mitja alçada del sant, hi havia
dos escuts amb les armes plenes de la casa d’Urgell. El portal va ser erigit a finals del segle XIV o inicis de la següent
centúria, i segurament cal posar-lo en connexió amb l’important procés de millora de la xarxa de muralles impulsat pel
comte Pere. Ell mateix va fer esment d’aquestes obres al seu testament de 1408, quan va ordenar al seu hereu que restituís
tot el rebut de les imposicions a la ciutat de Balaguer i a d’altres llocs i pobles del comtat, exceptuant allò que legítimament constés que va gastar en la fortificació del castell i altres forces de la ciutat de Balaguer i en altres viles. I el que no
s’hagués gastat en això o en el servei del rei i la defensa dels jueus, va manar que fos emprat en reedificar i enfortir els
murs de Balaguer “y demás lugares” (MONFAR 1853, II, 272-273)121.
118. En els següents paràgrafs recollim algunes de les conclusions que s’avancen a FITÉ, en premsa.
119. En aquest sentit, el 9 de maig del 1346, el comte va autoritzar a la vila de Balaguer a elegir veedors per a la inspecció d’obres públiques, cases, teulades, finestres,
canaleres, camins, places, clavegueres o coberts, entre altres (POU 1913, 133; SANAHUJA 1965, 290; DOMINGO 1997, 123-124).
120. Un cop retirats els elements escultòrics de la façana, l’ajuntament els va guardar en dependències municipals fins el 1913, data en què foren venuts. Aquell
mateix any van ser adquirits per Miquel Utrillo, que dirigia les obres del palau de Maricel de Sitges, la residència del magnat i col·leccionista nord-americà Charles
Deering. Els elements procedents del portal de Balaguer van ser ubicats a la façana de sant Miquel d’aquest edifici, on encara llueixen a dia d’avui, tret de l’escultura
principal, que amb el pas dels anys va resultar malmesa pel salnitre i va ser reemplaçada per una còpia —les restes de l’escultura original han desaparegut (ESQUERDA 2006; ALÒS 2013). Un parell d’alçats arquitectònics de Miquel de Utrillo efectuats cap a 1913-1914 en el marc de les obres de Maricel, ens mostren els elements
escultòrics emplaçats en el projecte de façana (DOMÈNECH 2009, 219, cat. 192-193).
121. Aquestes obres que s’havien d’emprendre a partir d’aquell moment sembla que podrien relacionar-se amb una remissió del pagament de 6.000 sous que la
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El testament del comte Pere també aporta informació valuosa sobre les seves inclinacions artístiques i la seva faceta
de promotor. El va atorgar el 20 de maig de 1408, i el coneixem per l’extracte que va redactar Diego Monfar (MONFAR
1853, II, 267-276). El muntant total de les deixes que el comte va ordenar al seu testament ascendia a 10.000 lliures, una
quantitat realment elevada. No manquen les habituals per a la celebració de misses pro anima en diferents centres religiosos de Balaguer, Lleida i la resta de Catalunya, entre les quals en destaca una clarament ostentosa i exagerada, que
s’havia de celebrar el primer dia de cada mes a Santa Maria d’Almatà, i que implicava la intervenció de 300 religiosos
(!!!) dels monestirs balaguerins. En la celebració de l’aniversari jugava un paper important la tomba del comte, un túmul
cobert “in representationem nostri corporis et sepulcre et quod desuper apponatur quedam cohoperta sufficiens cum
signis nostris”. Demanava que sobre d’aquesta caixa, i també sobre les sepultures dels seus familiars, “apponatur panni
damasquini auri fini coloris nigri cum orlis zeytonini cum signis nostris circumquaque de opere brudayrie”, és a dir, els
habituals draps d’or amb els quals s’embellien els enterraments en aquest tipus de cerimònies (FITÉ 2005-2006, 67-80).
Per tot el relacionat amb aquest aniversari, lluminàries, salaris i altres despeses va llegar 4.600 sous.
El comte va pensar la seva sepultura en termes provisionals, ja que la seva intenció era construir un panteó familiar
a l’església d’un nou monestir que pretenia erigir dins del recinte del castell de Balaguer, sobre el qual tornarem més
endavant. Amb tot, el testament res comenta sobre el tipus de tomba que desitjava en aquest emplaçament definitiu.
En qualsevol cas, mai es va dur a terme perquè el monestir tampoc es va arribar a erigir. Monfar va poder veure el sepulcre del comte a l’església de Santa Maria d’Almatà, que per la descripció que ofereix, s’assemblava força al descrit
al testament: “Está sepultado en Nuestra Señora de Almata, en una caja de madera, alta, al entrar, á la mano derecha
de la puerta que mira al rio: está su cuerpo entero, y allí está tambien el de don Juan, su hijo, ó de don Tadeo; pero segun la disposición del cuerpo, que tambien está entero, tengo por cierto ser el de don Juan122. Está la caja pintada de
color verde, con algunos escudos pequeños de las armas de este conde, que eran, á la mano derecha, dos palos de las
armas reales de los reyes de Aragon, y á la izquierda, algunos jaqueles de oro y negro (...)” (MONFAR 1852, II, 278)123.
Aquest tipus de caixes sepulcrals de fusta policromada eren força habituals des del segle XIV, i pot esmentar-se com a
paral·lel la de la seva filla Isabel, monja del monestir de Sixena, estudiada en aquest mateix catàleg (cat. 14). Era també similar la d’una altra filla del comte, Elionor, sebollida al monestir de Poblet “en la capilla de los Evangelistas, al lado del altar,
á la parte del evangelio, en una caja de madera (...) cubierta con un paño de grana, con escudos de las armas de Aragon y
Urgel, aunque todo muy consumido de viejo”, segons va poder comprovar Diego Monfar (MONFAR 1853, II, 261)124. També
responia a aquesta tipologia la de l’infant Ferran d’Aragó i Castella (1329-1363), fill d’Alfons el Benigne i Elionor de Castella,

universitat de Balaguer feia anualment per raó de treure censals i per obres als murs, efectuada per Margarida de Montferrat el 1409. Al mateix document s’informa,
a més, que en aquell moment s’estaven construint murs i enderrocant fonts (DOMINGO 1997, 156).
122. En un altre moment, Monfar diu que Joan, que va morir amb catorze anys, “está sepultado en Almatá, en el mismo ataud que el conde, su padre, y los he visto
á los dos enteros” (MONFAR 1853, II, 265).
123. Segons va documentar el pare Pou, el 1787 la caixa es trobava sota el cambril del Sant Crist (POU 1913, 135). Cfr. FITÉ 1997, 160-161.
124. Elionor, arran de la desfeta del comtat i la repressió patida per la família, es va retirar a fer vida eremítica a Montblanc, “y allá edificó una hermita, so invocación
de San Juan Bautista”. Es mortificava en vida amb cilicis i disciplines vàries, que Monfar va poder veure encara “sobre su sepultura (...) y otros tantos estan en la hermita de San Juan Bautista”. Al costat de la tomba sembla que hi havia “los tres círculos de hierro, un ceñidor de cerdas, y unas cadenillas como disciplinas” (MONFAR
84

1853, II, 260-261). Sobre Elionor vegeu JÀVEGA 2012, 97-105.

que fou sebollit al monestir de franciscans de Lleida125.
A banda de les quantitats llegades per a obres a les muralles de Balaguer, des del punt de vista artístic interessa la
confirmació de les rendes de la vila d’Àger, que s’havien de destinar a la reedificació del claustre de la col·legiata de sant
Pere, cosa que indica que en aquell moment el projecte encara no s’havia enllestit. Sembla que l’obra va iniciar-se a les
darreres dècades del segle XIV, i que als primers anys de la següent centúria va ser dirigida per un mestre d’obres, fins ara
innominat, que també ho era de la Seu Vella de Lleida (FITÉ 2003, 193-196). Unes dades recuperades en data recent permeten especular al voltant de la identitat d’aquest mestre, atès que s’ha proposat que el “mestre Jaume” que apareix als
registres documentals de la Seu Vella entre 1405 i 1407 pugui tractar-se de Jaume Esteve, oriünd de Xàtiva i documentat
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a València (CHIVA 2014, 29 i 34-36). Independentment d’aquesta suggerent hipòtesi, és necessari remarcar que el taller
escultòric que treballa al claustre d’Àger es mostra afí a l’estil del gòtic internacional i, especialment, a l’entorn d’escultors
com Guillem Sagrera o Pere de sant Joan. Amb aquesta tria, el comte posava novament de manifest quins eren els seus
gustos estètics, i per això cercava artistes que li permetessin satisfer-los. Altrament, crida l’atenció que en aquesta deixa
relacionada amb la vila d’Àger s’esmentin les obres “de una casa que mandaba labrar en el monasterio” —en paraules de
Monfar—, el que segurament s’ha de posar en relació amb un procés de reforma de la residència comtal ubicada en el mateix indret, suposem, que l’erigida al segle XI per Arnau Mir de Tost i de la qual avui encara es conserven algunes restes126.
Entres les deixes a persones concretes, igualment molt nombroses, pot interessar destacar el perfil professional
d’alguns membres de la seva casa, entre els quals trobem al seu secretari, quatre escribans, sis personatges de cambra,
un capellà, un escuder, un porter, dos trompetes, dos cuiners, un reboster, tres botellers i dos correus, amb la qual cosa
se’ns dibuixa una cort i un servei força nodrits que devia costar diners de mantenir. Destaquen també les deixes a la seva
muller, Margarida, a la qual va llegar l’usdefruit dels castells i viles de Castelló de Farfanya i Algerri, a més de tots els vasos
d’argent i tapissos en què apareguessin les armes dels Monferrato. També li va donar els seus vestits, dels quals s’havien
d’extreure les perles i pedres precioses, que reservava pel seu hereu.
Des del punt de vista artístic, entre les nombroses deixes pietoses que es documenten al testament destaca una nova
modificació de les darreres voluntats del seu pare, que havia manifestat el desig de fundar un monestir de clarisses a
Balaguer amb tretze monges. Hem vist que la comunitat, finalment, va ser instal·lada a Santa Maria d’Almatà, i que l’edifici
projectat pel comte no es va arribar a construir. Ara, el seu fill Pere estipulava que la comunitat de clarisses havia de ser
augmentada fins a vint-i-tres membres, però estranyament, encarregava a l’hereu que aconseguís llicència papal per
reemplaçar-les per una comunitat masculina integrada per idèntic nombre de frares, i que les monges fossin distribuïdes
per diferents convents de l’orde, a no ser que el seu hereu o algun devot de Balaguer les volguéssin mantenir.
El més interessant, tanmateix, és el desig de Pere de construir un nou edifici per acollir aquesta comunitat de frares

125. “(...) está sepultado en el monasterio de San Francisco de Lérida con sus padres: su sepulcro es una arca de madera muy dorada, á la pared del lado del altar
mayor, á la parte del evangelio, con muchos escudos de sus armas, y un letrero que dice así: Assi jau lo molt alt senyor infant don Fernando de Dolorosa memoria
marques de Tortosa è senyor del Barrasin e mori en Castelló de Burriana a XVI dias del mes de juliol em lo any de la nativitat de nostre senyor MCCCLXIII” (MONFAR
1853, II, 207-208; cfr. ESPAÑOL 2014, 417).
126. El comte Pere devia passar llargues temporades en aquesta residència, atès que fins i tot hi guardava roba, llibres i joies. Era patró, a més, de la col·legiata de
sant Pere, i com a tal, el 19 de maig 1400 va assitir a Capítol a la cripta de Santa Maria (FITÉ 1985, 245-246).
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franciscans, ja que el monestir d’Almatà no era prou segur en cas de conflicte bèl·lic perquè restava fora muralles127. El
comte va oferir indicacions molt precisses sobre el lloc on s’havia d’ubicar aquest nou monestir, “intus clausuras predictas”, és a dir, al recinte del Castell Formós. També va donar instruccions sobre com s’havia de construir l’església de la comunitat, que havia de fer-se “solemniter cum capellis in utroque latere cum voltis et croeratis secundum formam ecclesie
predicatorum monasterii Barchinone vel ecclesie monasterii predicatorum civitatis balagarii”, a la vegada que havia de
ser “non multum magna nec multum sumptuosa cum lignis cooperta”, i que s’havia d’ubicar “ad latus dicti monasterii”. Es
tractava, per tant, d’una església amb arcs diafragmàtics i coberta de fusta, mentre que les capelles laterals s’havien de
cobrir amb voltes de creueria, amb la qual cosa es fan evidents tant els referents, l’església del monestir de Santa Caterina
de Barcelona i la de Sant Domènec de Balaguer, com el tipus de coberta de l’església, propi de l’arquitectura dels ordes
mendicants (FITÉ 1997, 155-156).
En un altre paràgraf del document s’esmenta que l’església s’havia d’ubicar “intrans verso patii castri predicti ab latus capelle
ibi jam constructe cujus ecclesie caput existat versus orientem”, a no ser que el seu hereu volgués renovar aquesta capella
preexistent128. Tanmateix, en un altre moment del testament torna a referir-se a la ubicació que s’havia de donar al monestir, tot
precisant que havia d’emplaçar-se “in deserto palacii Balagarii ad latus muri ibi constructi super torrentem qui vocatur Alcarraz
ad partem septentrionalem in cujus muri angulo ad partem occidentalem est quedam turris vocata den Gili”. Els termes del
document són confusos, però sembla que el comte Pere no tenia intenció d’anorrear la capella existent, Santa Maria de la Suda,
per erigir la nova església. Deduïm això d’una altra clàusula en què es comenta que la comunitat pogués desplaçar-se sense
problemes “ad ecclesiam dicti castri”, per tal que poguessin celebrar algunes de les hores canòniques —tèrcia, vespres i completa—, mentre que la resta les celebrarien al monestir. Per facilitar aquest desplaçament el comte proposava que els membres
de la comunitat circulessin per la muralla que hi havia damunt del portal del torrent “de Alcarraz”, i que el pas fos cobert “de
volta”, amb la qual cosa restava aïllat de l’exterior i es garantia, pensem, una certa intimitat.
L’objectiu d’aquesta vinculació física i espiritual que el comte Pere pretenia establir amb la comunitat té a veure amb un
fet principal: l’erecció d’un panteó funerari per als seus familiars a l’església del nou monestir. Alguns dels seus avantpassats es trobaven sebollits a santa Maria d’Almatà, i com que aquest temple restava fora muralles i en lloc insegur, el comte
pretenia aixecar el nou monestir i la preceptiva església en un indret més adient, tant per “decorationem civitatis”, com
per reverència a la memòria dels familiars. Així, va encarregar que a la nova església es traslladessin “tumulata nostra dictorum parentum et filiorum nostrorum in loco honorabili et decenti”. La idea de creació d’un panteó dinàstic no era una
iniciativa nova al casal d’Urgell. La dinastia dels Cabrera, la que va precedir als membres de la casa d’Aragó al capdavant
del comtat, ja gaudien d’un panteó al proper monestir de Bellpuig de Les Avellanes, i d’aquí que Pere volgués erigir-ne
un de propi per als membres de la seva nissaga. Amb la vinculació d’una comunitat religiosa aconseguia, a més, que els
sebollits es beneficiessin de les oracions dels frares o monges, i tornava a actuar d’acord a costums habituals en el casal

127. Es tracta d’un trasllat similar al que es va produir a la Seu d’Urgell el 1364, quan els dominics van aconseguir uns terrenys dins el clos de muralles per tal de
poder construir un nou monestir, ja que a la vila es considerava que en cas de revolta o guerra, si l’enemic es feia fort al vell edifici, des d’allà seria molt fàcil destruir
la muralla i penetrar a la ciutat. El bisbe Galceran de Vilanova va col·locar la primera pedra del nou edifici el 30 d’octubre de 1409 (MARQUÈS 1978, 17-18).
128. Es tracta de l’església de Santa Maria de la Suda que consta a la documentació, i que segurament cal identificar amb l’estança noble que ha estat localitzada en
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reial catalano-aragonès, com per exemple, el seu cosí Martí l’Humà, que també va mantenir una intensa relació amb els
franciscans (SILLERAS 2002, 175-178).
A banda del que acabem d’apuntar, el desig del comte d’establir un vincle entre la comunitat religiosa franciscana i la
capella del castell a través del corredor-passadís, podria explicar-se també per la voluntat d’equiparar-se a la casa reial,
que va portar-lo a imitar l’actitud dels reis catalans davant determinades pràctiques religioses i de la promoció artística.
Cap al 1398 Martí l’Humà va projectar la instal·lació a la capella del Palau Reial Major d’una comunitat religiosa, una iniciativa que va reeixiren anys successius. Allà s’hi custodiava l’important tresor reial de relíquies, i la comunitat —primer de
cistercencs, i després de celestins— havia de fer-se càrrec del culte, seguint l’exemple de la Sainte-Chapelle de París129.
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L’objectiu del monarca girava al voltant de la devoció per aquell tresor sagrat, però en essència, l’element de comparació
amb la fundació del comte d’Urgell a Balaguer és la voluntat d’establir una liaison entre la comunitat religiosa i la capella
castral a través de la celebració d’alguns oficis en aquest espai. El més interessant per nosaltres és que el projecte del rei
implicava la construcció d’un monestir a tocar de palau i d’un passadís cobert que discorria pels contraforts del Saló del
Tinell, i que havia de permetre l’accés dels frares a la capella reial. És molt probable que el comte Pere s’inspirés en aquesta estructura, ja construïda el 1407 (CARRERAS 1910, 141; MADURELL 1941, 139-142 i 147-148; ADROER 1979, 138, docs. 135
i 181), a l’hora de planificar la de Balaguer al seu testament de l’any següent130.
En resum, és gairebé segur que el comte Pere coneixia de primera mà les intencions del seu cosí amb la instal·lació
de la comunitat religiosa, la construcció del monestir i el passatge, i l’adscripció de la comunitat a la santa Capella del
Palau Reial Major. I és també força probable que s’assabentés de la important cerimònia de col·locació de la primera pedra
del monestir on havien de residir els frares, celebrada el 22 de febrer de 1408 i a la qual van assistir personalitats civils i
religioses d’arreu de la Corona d’Aragó (GIRONA 1915, 623, doc. 4). Això es va produir solament tres mesos abans que el
comte dictés el seu testament, un document on s’intueixen alguns reflexos del que acabem d’exposar, com la voluntat de
vincular una comunitat religiosa a la família i la capella del palau de Balaguer, així com la construcció d’un passadís que
permetés el desplaçament físic dels frares des del seu monestir cap a aquesta capella per celebrar determinades hores
canòniques. Malauradament, i com ja va passar amb les darreres voluntats del seu pare, les indicacions del comte Pere
sobre la fundació i construcció d’aquest nou monestir no es van complir131.
129. El rei Martí va demanar llicència al Papa (1398), i va sol·licitar al rei de França i diferents nobles francesos la tramesa de relíquies cristològiques que incrementessin el ja nodrit tresor reial, a més d’un ofici litúrgic redactat a París per a la seva correcta veneració. Sobre Martí l’Humà i la santa Capella del Palau Reial Major
vegeu, entre altres, MADURELL 1936, 512-513; VINCKE 1970, 119-131; ADROER 1979, 124-147; TORRA 1999, 65-87; ESPAÑOL 2001b, 276-277; ESPAÑOL 2001c, 118-121;
ESPAÑOL 2010, 42-45.
130. A banda d’aquest paral·lel barceloní que cal considerar un referent directe, no conservem ni podem aportar cap altre element comparatiu per al corredor de
comunicació que el comte pretenia construir a Balaguer. Ambdós van ser erigits per a la circulació d’una comunitat religiosa que s’havia de desplaçar a una capella
per efectuar uns oficis, i cal distingir-los d’altres corredors contemporanis —o poc posteriors— que preferentment eren emprats per laics. És el cas del projectat
per María Dávila, cap a 1497, a Santa Clara de Calabazanos (Palència), que en aquell any va rebre autorització de la comunitat per erigir un pas privat i una tribuna
a l’església que per assistir a les hores juntament amb les monges (CABALLERO 2010, 65-67) —devem aquesta informació a Eduardo Carrero, a qui agraïm que ens
l’hagi comunicat. Tot i que es troba fora del nostre àmbit cronològic pot esmentar-se també el pas elevat de comunicació entre el palau dels comtes d’Aranda i la
tribuna de l’església de la Immaculada Concepció d’Èpila (Saragossa), sobre 1624-1628 (CRIADO 2013, 115). Els exemples citats, juntament amb altres que podien
incorporar-se a la llista —com per exemple, els corredors que comunicaven palaus episcopals amb catedrals—, no s’ajusten a allò que es pretenia erigir a Balaguer,
però si més no il·lustren sobre la proliferació d’estructures de circulació que comunicaven residències reials o nobles amb determinats espais religiosos.
131. Com ja va apuntar Monfar, “el conde don Jaime, que era el que había de dar el dinero para este gasto, cuidó más de la sucesión del reino, que de esta fundación, y
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Una trista ensulsiada
Sots cimbell d’oradura,
eixirà de clausura
ab burell vestidura
aicell gran comte.
E lo gran conestable
hi serà favorable
del lloc menys estimable
lo traurà defora.
(TURMEDA 1928, 187-188)
El comte Pere va morir entre el 20 de maig, data en què va dictar el seu testament, i el 23 del mateix mes de 1408, quan
la notícia va ser comunicada al rei Martí (GIRONA 1915, 626, doc. 15)132. Amb ell s’acabava l’esplendor de la nissaga comtal
dels Urgell en l’àmbit de la promoció artística, ja que a partir d’aquell moment el seu hereu, Jaume II, dit el Dissortat (14081413), va haver de focalitzar els seus interessos en qüestions polítiques i diplomàtiques relacionades amb la successió al
tron de la Corona d’Aragó. Després de ser derrotat al Compromís de Casp (1412), el comte Jaume es va declarar en rebel·lia
contra Ferran d’Antequera, el guanyador d’aquella funesta i manipulada assemblea.
El comte i la seva família van acabar refugiats al castell de Balaguer, on van haver de patir un dur setge de tres mesos
per part de les tropes reials. La rendició del comte es va produir el 31 d’octubre de 1413. Va ser arrestat i a partir d’aquí
s’inicia el seu periple per diferents presons del regne de Castella i la Corona d’Aragó, per acabar morint al castell de Xàtiva
l’1 de juny de 1433. En aquell moment moria l’home i naixia el mite, tot i que en els darrers anys de vida no li van faltar
adeptes i defensors, com Anselm Turmeda, que li va dedicar els versos amb els quals hem iniciat aquest apartat, amb els
quals cantava per un alliberament que mai es va arribar a produir133. La seva família va patir una duríssima repressió. La
infanta Isabel, la seva muller, va veure com li arrabassaven les filles i es va passar uns quants anys demanant clemència,
mentre que Margarida de Montferrato, acusada de crims de lesa majestat, va acabar reclosa de per vida al castell de Morella, on va morir el 1420.
Ferran d’Antequera va liquidar el comtat en poc temps, i va vendre les seves propietats a diferents cavallers i famílies
potentades del moment, un desmantellament que va acabar de consumar el seu successor i fill, Alfons el Magnànim.
Tanmateix, el procés més interessant des del nostre punt de vista és el dels moments immediatament posteriors al setge i l’entrada de les tropes castellanes a Balaguer, que van suposar l’espoli i confiscació dels béns mobles conservats al
de aquel punto adelante tuvo tantos trabajos y cosas en que entender, que le dieron poco ó ningun lugar de cumplir la disposición del conde” (MONFAR 1853, II, 270).
132. Tres dies després, el sobirà es va adreçar al batlle de Lleida per ordenar-li que fes fer 100 brandons de cera, de cinc lliures de pes cadascun, per a la sepultura
del comte d’Urgell (GIRONA 1915, 625, doc. 14).
133. La flama urgellista sembla que encara es manté viva al Curial e Güelfa, de mitjan segle XV, on apareixen retratats personatges molt propers al comte i, a més,
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Monferrato és el territori on s’enamora i es forma el protagonista de la novel·la (ESPADALER 2002, 65-66).

palau de Balaguer i en altres residències dels dominis de la família. Malgrat que en nombroses ocasions s’ha afirmat que
el Castell Formós va ser completament anorreat arran del setge i el posterior pillatge per part de les tropes de Ferran
d’Antequera134, existeix una notícia que permetria posar-ho en dubte. El 2 de desembre de 1413, just un mes després de la
rendició, el rei Ferran informava sobre la seva intenció de desplaçar-se a Balaguer, juntament amb la seva muller, l’hereu
i altres persones. Per això, havia ordenat que fossin instal·lats llits, taules i altres coses necessàries per a la seva vinguda
(GIMÉNEZ 1901, 360-361, doc. CLXXXIX). Cal deduir que si el castell hagués estat completament destruït el monarca no
efectuaria aquesta petició. I cal deduir també que, malgrat els danys que s’haguessin pogut ocasionar, la residència era
encara prou sòlida i digna com per hostatjar temporalment un rei i la seva família135. En qualsevol cas, un parell de tradi-
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cions no documentades ens parlen sobre un posterior pillatge d’elements petris del castell, i caldrà, però, veure fins a quin
punt són certes. Una d’elles la recull Diego Monfar al segle XVII, quan va afirmar que al claustre alt del monestir de Poblet
s’havien aprofitat columnes procedents del Castell Formós, així com al palau reial del mateix monestir, en concret a “las
piedras de las ventanas” (MONFAR 1853, I, 340). Sembla difícil donar credibilitat a aquestes qüestions, especialment a la
segona, ja que és sabut que el palau es va construir en temps de Martí l’Humà, i que les finestres es van col·locar sota la
direcció del mestre d’obres Arnau Bargués.
La segona de les informacions que comentem és més tardana i gira al voltant d’un aprofitament d’elements constructius al convent de Sant Domènec de Balaguer, en el marc del procés de reforma endegat després del setge de 1413136. En
aquest cas, la font és Ferran Timoneda, un erudit del darrer terç del XIX que, a banda d’esmentar el que havia dit Monfar
sobre el monestir de Poblet, també va recollir una tradició que deia que les columnes de les galeries del Castell Formós
van ser col·locades al claustre de Sant Domènec. Timoneda també comenta que alguns balaguerins defensaven que
l’origen d’aquest lapidari emprat al monestir es trobava a la propera “casa de la comtessa”, proposta que ell descartava
perquè a les ruïnes del Castell Formós s’havien localitzat fragments de columnes similars, i també en dues cases de la
falda del castell, encastades als murs (TIMONEDA 1880, 90; SANAHUJA 1965, 280)137.
Pel que fa als béns mobles, sabem que després de la rendició del comte Jaume es va aixecar un inventari general “del
argent e del altre moble que fou de Don Jayme durgell e del comte son pare”, però no l’hem conservat (GIMÉNEZ 1901,
376-377, doc. CCXI). Sí que tenim coneixement, tanmateix, d’una relació dels joiells custodiats al Castell Formós de Balaguer (vegeu apèndix), així com una sèrie de notícies esparses que ens il·lustren sobre altres béns intervinguts a la família
a les diferents residències del comtat. El més interessant és el primer, al qual ja hem fet al·lusió en pàgines anteriors, ja
que la majoria d’aquestes peces havien estat encarregades pel comte Pere i Margarida de Montferrato. És possible que
les peces relacionades en aquest llistat siguin les mateixes que els comtes van empenyorar just a l’inici del setge, abans
134. El primer historiador en posar-ho de manifest va ser Monfar que, com en molts altres moments de la seva obra, segueix La fi del comte d’Urgell, un controvertit
text en forma de crònica i to novel·lesc que diu el següent sobre aquest episodi: “Decontinent que lo rey fou dins la ciutat, ell donà a alguns castellans, qui ab ell éran
entrats, lo palau del compte e tots los béns que dins aquell éran, a saco e a barreix. E, de fet, aquells castellans entraren dins lo palau, e tots los béns qui en aquell
éran an molta crueltat e ab grans crits e avalots barrejaren” (SALAS 1931, 34).
135. Sabem també que algunes dones del casal d’Urgell van passar el Nadal de 1418 a Balaguer, acompanyades de la reina Maria (JÀVEGA 2012, 101), del que podria
deduir-se que potser van hostatjar-se al Castell Formós.
136. El monestir va resultar molt malmès a resultes del setge. En el procés de reconstrucció, fins i tot, es va implicar Ferran d’Antequera fent alguna donació econòmica.
137. Després de Timoneda, aquesta tradició fou recollida per Gaietà Barraquer, quan menciona que les columnes del claustre de sant Domènec “formaron un día la
hermosísima galería del palacio señorial de los Condes de Urgel, asentado en la fronteriza loma del otro lado del río” (BARRAQUER 1906, II, 93).
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de l’agost de 1413, i que Ferran d’Antequera, en assabentar-se, va embargar (GIMÉNEZ 1901, 342-343, doc. CLXIII). També hem d’afegir a la llista aquells béns que la família va vendre o utilitzar per finançar-se militarment durant el setge de
Balaguer, com “certa quantitat de argent et dor et pedres” que un dels testimonis interrogats durant el procés contra el
comte d’Urgell, Bernat de Lorac, va reconèixer haver portat a terres franceses i venut per 4.000 florins (BOFARULL 1868,
I, 200-202).
Cal pensar el mateix per als objectes de luxe i metalls preciosos intervinguts a Jaume i la seva família a la ciutat de
Tarragona. Per una carta del 13 de novembre de 1413 enviada per Ferran d’Antequera a l’arquebisbe de Tarragona, sabem
que en aquella ciutat els comtes tenien “alguns joyells diners e bens”, que havien estat deixats en custòdia a diverses
persones. El monarca ordenava que fos feta una crida perquè fossin lliurats i es retinguessin. Es va adreçar al Veguer de
Barcelona amb idèntic objectiu, per tal que es fes “crida pública que tot hom qui tinga en comanda deposit ó penyora
alguns joyels diners robes e bens de Jacme durgell o de la infanta sa muller o de la comtesa sa mare o de ses sors”, i que
fossin entregats (GIMÉNEZ 1901, 357-358, doc. CLXXXV-CLXXXVI). També va escriure a Francesc Saplana, mercader de
Barcelona, qui sembla que tenia en possessió algunes joies d’or, argent i altres béns dels comtes (GIMÉNEZ 1901, 361,
doc. CXC). En terres del comtat, sembla que on més s’acumulaven béns d’aquest tipus era a la residència de Castelló de
Farfanya138. Per una lletra del rei del 24 de novembre del mateix any sabem que s’havia aixecat un inventari exhaustiu, que
tampoc hem conservat. En aquesta carta Ferran reclamava a un tal Ferran Morales que li fossin lliurades “algunas cosas
assi de libros como de robes del inventario que vos tenedes en aquexe castiello las quales havemos muy necesarias” (GIMÉNEZ 1901, 358-359, doc. CLXXXVII).
Sembla que aquesta política es va tornar un xic més laxa a partir de 1414. El gener d’aquell any el rei va efectuar una
donació de 600 florins a la comtessa Isabel per tal de “quitar algun argent e altres coses que tenie empenyorades”. Tanmateix, l’objectiu era paradoxal: que la infanta disposés de liquiditat per poder desplaçar-se a Saragossa a presenciar la
coronació de Ferran com a rei d’Aragó (GIMÉNEZ 1901, 362, doc. CXCII)139. Per aquelles mateixes dates el monarca va ordenar que fossin restituïts a les dones de la família alguns dels béns que els havien estat confiscats a les residències comtals
d’Àger i Castelló de Farfanya. En aquest sentit, el 10 de gener de 1414 Ferran d’Antequera ordenava que fossin lliurats a la
comtessa Isabel tots els béns que li van ser intervinguts al castell d’Àger, tret dels llibres. Al dia següent el monarca feia el
mateix amb els béns de la residència de Castelló de Farfanya, que havien de ser retornats a la comtessa Margarida i la seva
filla Elionor. En aquest cas, el rei Ferran descartava del retorn “la capa e la casulla de la capella, los docers e cosins blaus
obrats de perles, un drap de ras hun ha istoriada una casa de cervo, tots los libres e tots blats e vins. Car nos volem que
aquestas cosas vos returets o tingats en nom nostre” (GIMÉNEZ 1901, 364-365, docs. CXCV-CXCVI). Crida l’atenció que el
rei retingui els llibres per a ell, cosa que ens parla sobre les inquietuds bibliòfiles del monarca.
L’avidesa de Ferran davant determinats objectes era evident. Abans de la rendició del comte d’Urgell ja va mostrar interès per les joies de la família, atès que el 2 d’agost de 1413 escrivia des de Tàrrega al seu fill, el futur Alfons el Magnànim,
comunicant-li que havia pogut saber que en aquella vila n’hi havia moltes empenyorades, i demanant-li que fes gestions
138. Després del compromís de Casp, el palau de Castelló de Farfanya va ser escollit per Margarida i la seva filla Elionor com a lloc de residència, mentre que l’altra
filla, Cecília, s’estava al palau de Balaguer acompanyant a Isabel, la muller de comte Jaume (COSTAFREDA 2013, 140).
139. Del 25 de febrer data un document similar en què el rei concedia a la comtessa Margarida 200 florins perquè pogués desempenyorar robes, argent i altres
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objectes (GIMÉNEZ 1901, 367, doc. CC).

per assabentar-se qui les posseïa140. Un cop aconseguida la rendició de Balaguer el 31 d’octubre de 1413, va sol·licitar que
li fossin trameses diverses perles i pedres fines igualment empenyorades pels comtes, ja que pretenia incorporar-les a la
corona que havia de lluir a la cerimònia de la seva coronació celebrada a Saragossa l’11 de febrer de 1414. La previsió del rei
Ferran en la confecció d’aquesta corona fou gran, ja que l’orfebre a qui es va encarregar la feina, Bernat Ferrer, ja hi treballava des de dies abans de la caiguda de Balaguer. Ateses les circumstàncies del seu accés al tron, el gest té evidents connotacions simbòliques, ja que la cerimònia pretenia reforçar la seva legitimitat i ser una demostració de força davant els
seus súbdits (BOFARULL 1868, II, 435; VENDRELL-MASIÀ 1956, 175; TINTÓ 1980, 143-148; SALICRÚ 1995, 708 i 735-736)141.
Ferran va mostrar també gran interès per fer-se amb un espectacular fermall amb tres balaixos i tres grans perles, al
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qual ja hem fet al·lusió, que Margarida de Montferrat havia empenyorat a Barcelona davant Joan de Pròxida. El rei s’havia
assabentat de la seva existència, i per això demanava el 7 de juliol de 1414 a Mn. Diego Fernàndez de Vadiello que el rescatés pagant la quantitat de 1.500 florins, una suma que ens il·lustra sobre la gran rellevància d’aquest objecte (GIMÉNEZ
1901, 375, doc. CCIX). Ho tornem a comprovar amb un altre dels objectes més luxosos de la família, una impressionant
creu d’altar d’or, amb perles, safirs i altres pedres precioses, propietat també de Margarida, i que Ferran va fer retirar de
l’inventari general de béns comtals per tal de regalar-la a la seva muller (GIMÉNEZ 1901, 377-378, doc. CCXII). Al març de
1415 va mostrar igualment interès per recuperar “una corona daur e de pedres fines qui fon de la comtessa durgell o de
don Jayme durgell son fill”, la qual restava en possessió d’un botiguer de Balaguer (GIMÉNEZ 1901, 379, doc. CCXV). Un
cop mort Ferran, i quan ja havien transcorregut cinc anys i escaig del setge i la desfeta del comtat, al març del 1419, la
comtessa Isabel encara feia gestions amb l’hereu del rei Ferran, Alfons el Magnànim, per tal de reclamar els 30.000 florins
del valor de les joies que se li havien incautat anys enrere (GIMÉNEZ 1901, 392-394, doc. CCXXX).
Malgrat la despossessió a la qual es van veure abocades les dones de la família, en anys venidors tenim constància
de la possessió de joiells que no sabem si ja eren propietat del comte Pere i Margarida, si van ser adquirits per Jaume o
Isabel, o si van arribar a mans de les hereves amb posterioritat al desmembrament del comtat. És el cas de Cecília d’Urgell,
filla del comte Pere, que al seu testament de 1457 ordena la venda d’una creu amb un robí i perles, així com d’una luxosa
“capsa de corallo cum quibusdam lapidibus pretiosis sive finissimis et etiam cum quibusdam tabulis auris cum margaritis
sive perulis et lapidibus pretiosis sive finissimis, vocatis balays”, per tal d’obtenir diners destinats al seu sepeli, que s’havia
d’efectuar al monestir de framenors de Barcelona. Al testament s’esmenten altres joiells de la seva propietat, com un anell
d’or, diamants i robins, i també un portapau de plata que havia encarregat a un artesà de Sant Celoni142. És interessant
140. Pocs dies després, l’infant li responia que havia localitzat algunes persones que tenien joies i altres béns del comte, la seva muller i la seva mare, i que els havia
embargat. Des del mateix setge de Balaguer, el 27 d’agost el rei Ferran li tornava resposta agraint-li les gestions practicades i la tramesa de “lo memorial (...) sobre
los empenyoraments dels joyels”. Vegeu els documents a LÓPEZ 2004, 36, doc. 13; 74, doc. 65; 82, doc. 75.
141. Convé no oblidar que les dones de la família comtal van ser obligades a assistir a la coronació, on van haver de suportar humiliacions com aquesta i altres de
més explícites, com la representació als carrers de Saragossa d’un entremès alegòric que evocava la presa de Balaguer i la derrota del comte Jaume. Per la realització
d’aquest entremès es va escenificar l’enfrontament entre “una villa fecha de madera sobre carretones (...) que parecía verdaderamente que estaban dentro casas, e
tejados, e torres”, que representava a la ciutat de Balaguer; i dos castells en cadascun dels quals “estava una como manera de tienda que eran de madera”. Un representava la tenda que Ferran d’Antequera va muntar als afores de Balaguer, i l’altre la del duc de Gandia, un altre dels protagonistes del setge. Cadascun d’aquests
castells posseïa un enginy que llençava “pellas tan grandes como la cabeza de un mozo de diez años, que era[n] de cuero, llenas de borra como pelotas, e tirava la
villa colombardas con los engenios” (FERRER 1995, 417-424).
142. Sobre aquestes joies i la personalitat de Cecília vegeu COSTAFREDA 2011, 277-303.
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Fig. 7. Escut partit amb les armes d’Aragó
i Urgell en un dels embigats amb revoltons de guix del claustre de l’antic monestir de sant Llorenç de Morunys. (Foto:
Alberto Velasco)

assenyalar que Cecília residia a la torre de Bellesguard, una antiga residència reial que havia adquirit el 1446 i que va ser
erigida pel rei Martí. El monarca la va decorar, en part, d’acord a criteris estètics d’ascendent morisc, com el comte Pere
va fer al Castell Formós de Balaguer. A Bellesguard, segur que Cecília se sentia —ni que fos una mica— com a casa.
Per acabar, voldríem fer al·lusió a un darrer projecte que, malgrat no tenir res a veure amb els principals protagonistes
de la nostra història, pot esmentar-se aquí en forma d’epígon. Ens referim a dos embigats amb revoltons de guix conservats a l’antic monestir de Sant Llorenç de Morunys, en dues de les estances adjacents al claustre143. Ambdós sostres van
ser efectuats amb els mateixos motlles, i d’aquí que presentin els mateixos motius. Es tracta de les característiques decoracions alveolades de claraboia, típiques del gòtic flamíger, combinades amb la representació de diferents emblemes
heràldics144. Trobem cinc escuts caironats diferents. El primer és el més interessant per a nosaltres, ja que és un escut
partit amb les armes d’Aragó i Urgell (Fig. 7). A banda, localitzem emblemes amb les armes d’Aragó, un altre amb els cards,
un amb les armes de la ciutat de Barcelona i un darrer amb la flor de lis omplint el camper. Totes aquestes armes són les
143. Volem agrair la informació que sobre aquests sostres ens va proporcionar Jaume Adam, coincidint amb la nostra visita a sant Llorenç de Morunys.
144. La decoració s’ha de relacionar amb la que mostren uns fragments de guix localitzats a sant Andreu de Maians (Bages), procedents d’un sostre corresponent a alguna de les capelles laterals del temple (SITJES 1999, 21, fig. 1); i també amb alguns dels fragments del monestir de Santes Creus (COMPANYS-MONTARDIT 1988-1989,
20-21; COMPANYS-MONTARDIT 1991, 430). També poden posar-se en connexió amb una obra aragonesa uns anys anterior, les guixeries aparegudes recentment al
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palau arquebisbal de Saragossa, corresponents a la capella que va fer aixecar l’arquebisbe Dalmau de Mur cap a 1445-1446 (IBÁÑEZ 2012, 72-79).

pròpies del llinatge dels Cardona —tret de les de Barcelona—, que les van anar incorporant a la seva heràldica a través
d’enllaços matrimonials. Cap a finals del segle XV algun membre dels Cardona ja combinava totes elles en un complex
escut heràldic, juntament amb altres (RIQUER 1983, I, 269-270 i 319-322; II, 364, fig. 252), però en aquests embigats es va
preferir presentar-les per separat. Ambdós sostres es van obrar cap a l’any 1500145, en el marc de les reformes que Jaume
de Cardona, administrador del priorat de Sant Llorenç de Morunys, i la duquessa de Cardona van promoure al monestir
(RIU-SEGRET 1969, 353; RIU 1981, 250-251, doc. 39). Jaume era fill de Joan Ramon Folc III de Cardona (1418-1486), que el
1445 es va casar amb Joana d’Urgell (†1452), filla de Jaume el Dissortat (COSTAFREDA 2011, 287-289)146. Aquest matrimoni
justifica la presència de l’emblema dels Urgell als nostres embigats, que es repeteix en altres de la mateixa zona ja que els
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artesans van emprar els mateixos motllos per a la seva execució147. Això fa que, exceptuant aquelles obres de cronologia
extemporània, aquest conjunt de sostres de la vall de Lord esdevingui la darrera ocasió en què l’escut partit amb els pals
d’Aragó i l’escacat d’Urgell es va representar en una obra d’art.

145. Fins ara s’havien datat al tombant dels segles XV i XVI (RIU 1987, 47-49, figs. 5-8; HERRADA-REGÀS 2012, 29-32).
146. Sobre Jaume de Cardona vegeu COSTA 1959, I, 215; RIU-SEGRET 1969, 352-353.
147. Ens referim al sostre de l’Ajuntament vell de Sant Llorenç de Morunys, obrat cap al 1541; el de cal Patrici, un edifici emplaçat al davant de l’anterior; i el sostre de
casa dels Pasqüets, al terme de La Coma i la Pedra (HERRADA-REGÀS 2012, 37-41 i 45-47).
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Apèndix documental
Balaguer, 1413.
Béns confiscats al comte Jaume el Disortat.
Ref.: GIMÉNEZ 1901, 359-360, doc. CLXXXVIII
Primerament una gran copa dargent daurada ab son sobrecop ab smalts dintre de corones blaves e un smalt ab un pinyo de smalt blau sobre lo
cobertor ab una garlanda de fulls en lo dit seu cubertort pesant X marchs quatre onzes e miga.
Item un barral smalta ab ses corretges dargent pesant XVIIII marchs III onzes I quart.
Item. un altre barrall dargent daurat ab una correga de seda vermella platonada pesant XI marchs V onzes un quart.
Item. un pitxer daurat smaltat e senyalat ab un pinyo de flor de lir pesant IIII marchs VII onzes IIII quarts.
Item. una copa daurada gallonada ab son cobertor reparada ab una garlanda de fulls pesant VI marchs I onze miga.
Item altre copa daurada fora a forma de calzer smaltada.
Item. un altre ab III peus daurada ab smalt en lo mig ab senyal durgell e de Muntferrat.
It. altre copa daurada ab son cobertor ab una corona orlada ab dos smalts dintre ab un pinyo blau.
It. dos canalobres dargent daurats en la I dels quals ha tres smalts ab armes durgell e en laltre no ha algun.
It. un pitxer rodon ab son cobertor smaltat.
It. un scalfador de mans daurat rodon picat.
It. un sotabaci blanch ab armes dintre de Muntferrat e durgell.
It. un pitxer daurat ab XIIII smalts ab cobertor ab son pinyo blau.
It. una fontana daurada ab IIII lehons en los peus e ab un orifany sobre en lo cap lo qual porta un castell ab diverses besties ab los smalts durgell.
It. una copa ab son cobertor dargent daurada ab dos senyals durgell ab corona e angels entorn ab son pinnacle en la summitat del qual es sent
Miquell.
It. un saler ab XI peus fet a Gallens cubert ab pinyo blau.
It. un pitxer daurat ab un griu ó griffo e sobre en lo sobrecop es un angel ab un cartell.
It. altre copa ab son cobertor daurada ab un garlanden e de sobre una aguila e ab III angels en los peus.
Item. una altre copa daurada ab son cobertor ab III torres en los peus ab son garlanden ab angels sens pinnacle.
It. dos copes daurades dintre ab tres lebres en cascu peu.
It. dues copes daurades dintre ab III peus cascuna.
It. altres dues copes semblants dels prop dites.
Item. quatre bulles de adarga cascuna ab senyal de Muntferrat.
Item. quatre platers petits dargent blanch.
Item. una copa dargent daurada ab peu larch smaltada ab diverses pedres menudes de diversas colos.
It. un pitxer daurat ab diverses smalts e ab diverses pedras.
It. dos peus de confiters en alguna part daquelles daurats.
It. una caçola dargent blancha.
Item. una copa dargent daurada ab cobertor los quals copa e cobertor son esmaltats en alguna part.
It. un gobell dargent daurat ab son cobertor.
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Els llibres del comte Pere II d’Urgell
Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot

La important política artística duta a terme pel comte Pere no s’entén sense una anàlisi aprofundida de la personalitat
que la va propiciar, ja que el conjunt de projectes promoguts són molt més que iniciatives degudes a una persona que
posseïa nombroses propietats i que es veia obligada al seu manteniment. Malgrat que la documentació ens és esquiva en
aquells aspectes relatius a la seva formació intel·lectual, diverses referències indirectes ens situen davant un personatge
amb una sòlida cultura, sensible, refinat i amb fortes inclinacions cap al luxe, l’exhibicionisme i l’ostentació. L’atmosfera
senyorial i intel·lectual que va envoltar la seva vida és una constant que podem llegir contínuament als escassos documents que es poden relacionar amb aquesta faceta de la seva vida. Sabem, per exemple, que llegia autors clàssics1, i que
era propietari d’una important biblioteca que es cuidava d’engrossir amb exemplars luxosos. Com ja hem vist en un altre
capítol del present catàleg (“Els comtes d’Urgell, promotors artístics”), els seus pares ja van tenir cura d’adquirir manuscrits destinats a la biblioteca comtal, d’aquí que les inquietuds bibliòfiles del comte Pere segurament sorgissin en l’entorn
familiar.
Diverses referències documentals esparses, juntament amb alguns manuscrits conservats, demostren que el comte
Pere va maldar per incrementar la biblioteca privativa amb alguns dels llibres més difosos en l’època, probablement
il·lustrats2. Sabem, per exemple, que el castlà d’Amposta li va lliurar en préstec vuitanta o noranta llibres procedents de la
biblioteca del Castell de Miravet (ALANYÀ 2002, 266), i que guardava diferents llibres a la seva residència d’Àger. Un d’ells
era “lo libre dels àngels”, de Francesc Eiximenis, que cap al 1370 va ser demanat per la comtessa d’Urgell al prevere d’Àger
Pere Andreu (RIUS 1928, 170, doc. LXXIV)3. Igualment, una sèrie de cartes del 1371-1372 intercanviades entre el comte i
l’abat de Sant Pere d’Àger ens informen que entre aquests volums allà custodiats s’hi trobava un exemplar de la versió
catalana del De Regimine Principium, una traducció que va ser promoguda pel seu progenitor, el comte Jaume.4 Suposem, per tant, que es tracta del mateix exemplar que li va sol·licitar el 1381 el rei Joan I per tal de copiar-lo, ja que només
posseia la versió llatina (RUBIÓ 1908-1921, I, 288-289). Aquests préstecs i intercanvis amb membres de la familia reial ja
els documentem des dels primers anys del seu govern. Així, el 1356 Pere el Cerimoniós era propietari d’un “(...) missal en
que lo senyor rei diu I offiçi, segons l’orde de sistell, complit, dominical e santoral ab totes les letres capvives daurades e
florejades, e en la primera letra ha II escudets del senyal del comte d’Urgell, ab posts de fust cubertes de cuyr vermell ab

1. La correspondència que va mantenir amb el rei Martí l’Humà, el seu cosí, deixa entreveure que tots dos eren aficionats a llegir autors com Ovidi o Virgili. Així, en
una carta que li va adreçar el monarca, aquest li parlava de la comparació que havia efectuat el comte en una missiva anterior, en què acarava l’amor que professava
per la seva dona amb el que Orfeu sentia per Eurídice, a la vegada que li recomanava que més li valia prendre l’exemple de Tiberi Graco i Cornelia (RUBIÓ 1908-1921,
I, 389, doc. CCCCXXXVI; II, LIV).
2. Sobre els interessos bibliòfils del comte Pere vegeu ESPADALER 1999 7-19; CASTELLÓ 1999, 21-31; ESPADALER 2002, 53-69. També se n’han fet ressò FITÉ 1997, 162
i ESPAÑOL 2002, 252 des del punt de vista de la promoció artística.
3. No sabem si cal identificar la comtessa amb Cecília de Comenge, mare del comte Pere, o bé amb Beatriu de Cardona, la seva primera muller.
4. Ho testimonien una sèrie de cartes que Pere va remetre a l’abat de Sant Pere d’Àger. Una d’elles diu: “Fem-vos saber que nos havem necessaris assi quatre libres qui
son en poder nostre ab les altres joyes, e robes que tenits nostres; co es lo breviari d’amors, lo regimine principium de fratre Egidius de Roma, e lo passatge Ultramar
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de Godofré de B[o]ull[o]n e la Biblia” (RIUS 1928, 170, doc. LXXV; FITÉ 1985, 244-245; FITÉ 1997, 162).

tancadors d’argent e les correges son de seda vert” (RUBIÓ 1908-1921, II, 117), tot i que desconeixem si va ser un regal del
comte Pere, o bé dels seus pares.
A banda del rei Joan, amb qui la relació devia ser força propera5, les vinculacions del comte Pere amb membres del
casalici reial en matèria librària la podem fer extensiva a la reina Violant de Bar, muller de Joan I, que el 1382 —en diverses
ocasions— va reclamar al comte un llibre de Godofroid de Bouillon que li havia deixat, i que Pere no li va retornar fins el
febrer de l’any següent (VIEILLARD 1930, 29; PONSICH 2005, 159 i 179)6. De fet, gràcies a les citades cartes d’Àger del 13711372, sabem que el 1372 el comte conservava a Àger un exemplar de “lo passatge Ultramar de Godofré de B[o]ull[o]n”, possiblement el mateix que reclamava per la reina. Es tractava d’una obra relacionada amb el cicle de les croades, i l’exemplar
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del comte Pere és un dels més antics documentats a Catalunya (CINGOLANI 1990-1991, 69-74). La seva possessió indica, a
més, l’interés del comte pels llibres de cavalleria.
En un moment donat és la comtessa Margarida la que participa d’aquests intercanvis i peticions bibliòfiles als monarques, ja que la trobem el 1404 sol·licitant al rei Martí el “palladi” (GIRONA 1915, 547, doc. 28)7. Es refereix a l’obra De
agricultura del tractadista tardoantic Pal·ladi8, que a banda d’aportar valuoses informacions sobre agronomia, el calendari
agrícola i la gestió i organització de residències rurals, va esdevenir el principal difusor a Catalunya de les idees arquitectòniques de Vitruvi. En la carta el monarca es comprometia a “trensledarlo”, de la qual cosa pot deduir-se la voluntat de
fer-ne una nova traducció al català, posterior a l’efectuada entre 1380 i 1385 per Ferrer Saiol, fillastre de Bernat Metge9.
Com veurem més endavant és molt possible que la petició d’aquesta obra estigui relacionada amb els treballs de reforma
de la residència comtal de Balaguer i el seu ajardinament.
El comte Pere procurava que determinades obres no faltessin a la seva biblioteca, i d’aquí que recorrés a la seva xarxa
de contactes, principalment a diferents membres de la familia reial, per tal d’aconseguir bons exemplars que li permetessin extreure’n còpies adients. Ho veiem en una carta de Martí l’Humà adreçada al comte Pere el 29 d’octubre de 1404, en
què el monarca comentava que com el darrer havia començat la còpia d’“un libre de la sciencia gaya” que li havia tramès,
i per tal que pogués continuar amb la tasca “aguessets necessaries despendicies de caça singularment de venadors,
plagues”, li va oferir prestar-li el llibre “de la caça quel comte de Foix trames al rey don Johan frare nostre”. Tanmateix,
aquest volum li havia deixat al seu fill, i per això li comunicava al comte que li enviaria un altre llibre de la çaça que tenia a
Barcelona (GIMÉNEZ 1901, 202, doc. VII; GIRONA, 1915, 560, doc. 86). Aquest manuscrit regalat pel comte de Foix, Gastó
5. El 1371, coincidint amb la cerimònia de matrimoni de Joan I amb Joana de Valois al castell de Perpinyà, Pere d’Urgell havia de ser armat cavaller, cosa que es truncà
per la mort de la princesa francesa quan era de camí. Anys després, Pere, juntament amb l’infant Martí i el comte d’Empúries, va acompanyar Mata d’Armanyac en
la seva entrada solemne a Barcelona per desposar-se amb el rei Joan. Una nova prova d’aquesta proximitat la trobem el 1391, quan en el marc del pogrom contra els
jueus, la reina Violant de Bar va ser enviada pel rei Joan a la residència del comte a Balaguer, ja que es trobava en cinta i calia que esperés l’arribada del futur hereu en
un lloc segur (TASIS 1959, 58, 64 i 199). Dos anys abans, Violant i el rei Joan havien convidat a Pere i Margarida al bateig d’un dels seus fills a Montsó, i també li havia
escrit al comte perquè l’ajudés a recuperar un valuós pitxer d’or que havien robat a Bernat d’Hostalrich uns homes originaris del senyoriu d’Urgell, de Ponts. El pitxer
era propietat de la reina, que l’havia empenyorat a l’esmentat personatge, i d’aquí el seu interés per recobrar-lo (PONSICH 2005, 160 i 186, doc. 46).
6. Sengles perfils de Violant de Bar com a promotora artística i amant de les lletres i les arts a PONSICH 2005, 147-193; TERÉS 2009, 9-69.
7. Sobre els llibres i les lectures del rei Martí vegeu YARZA 2010, 53-77.
8. Devem la identificació d’aquest esment amb l’obra apuntada a l’amic Josep Palau Baduell, a qui agraïm el gest.
9. Poc abans de dur-se a terme la traducció de Saiol, Pere el Cerimoniós escrivia el 1377 a Jaume de Vedrinyans sol·licitant-li la tramesa de l’exemplar que posseia
(RUBIÓ 1908-1921, 272-273, I, doc. CCXCII). Sobre la traducció de Saiol vegeu TRAMOYERES 1911, 459-465; BUTIÑÁ 1996, 207-228.
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Febus (1331-1391), al rei Joan, era el cèlebre Livre de la chasse, escrit per ell mateix, i que va arribar a ser un dels bestsellers
del moment. Redactat entre 1387 i 1388, Gastó en va enviar un luxós exemplar a Joan i Violant el 1389, que sense dubte era
el que volia consultar el comte Pere per dur a terme la còpia que tenia entre mans10. Recordem a més, que Gastó Febus
era nebot de Cecília de Comenge, mare del comte Pere.
Altres cops era el comte qui cedia manuscrits de la seva biblioteca per a que fossin copiats per altri, cosa que ens parla
de la importància dels còdex que posseïa. Ho hem vist abans amb Joan I, i ho retrobem ara amb una petició de la Paeria
de Cervera del 6 de setembre de 1408, quan van contactar amb Macià Vidal perquè aconseguís que el comte prestés un
Catholicon —una mena de diccionari enciclopèdic redactat a finals del segle XIII per un frare genovès, Giovanni Balbi, i
que s’emprava per efectuar interpretacions correctes de la Bíblia— al monestir de predicadors d’aquella vila, ja que la comunitat havia començat a escriure i il·luminar un exemplar d’aquesta obra, i necessitaven un dels dos que tenia el comte
per poder acabar-lo (LLOBET 2002, 696, doc. 21).

Dos cançoners per als comtes d’Urgell
On es custodiava la biblioteca comtal? S’ha proposat que una part d’aquesta biblioteca —o tota ella— es trobés als
anys setanta del segle XIV al castell d’Agramunt, tot i que sense documentació que ho pugui certificar (TORROELLA 2007,
19). Tanmateix, i a banda d’exemplars conservats puntualment en indrets com Àger o Castelló de Farfanya11, és més probable que el gruix de la biblioteca es servés al Castell Formós de Balaguer, que era la residència més important i luxosa
dels comtes, així com l’expressió més manifesta del seu poder. De fet, segons Monfar, quan el 1413 Ferran d’Antequera va
sacquejar el palau va endur-se “sesenta cuerpos de libros de mano” (MONFAR 1853, I, 563), una xifra que dóna una idea
de la gran importància de la biblioteca aplegada pels comtes, que devia ser una de les més importants de Catalunya,
solament superada per la reial12.
El saqueig al qual es va veure sotmès el Castell Formós de Balaguer va suposar el tret de sortida per a la dispersió
d’aquesta magnífica biblioteca13. Avui, sis-cents anys després, de tots els volums que allà es custodiaven només tenim la
10. Les referències sobre aquest manuscrit a la documentació reial són abundants. En va recollir les primerament publicades RUBIÓ 1908-1921, 357, nota 1. Cfr.
PONSICH 2009, 277-304; TERÉS 2009, 33-34.
11. Sembla que Àger era un lloc de garanties per custodiar determinats objectes, ja que arran de la incursió del comte de Foix en terres del comtat el 1396, els canonges de Bellpuig de les Avellanes van dur “á la torre de Ager” les relíquies i els ornaments de plata del monestir (MONFAR 1853, II, 237). Just després del setge de
Balaguer que va suposar la rendició del comte Jaume el Dissortat davant Ferran d’Antequera, el 10 de gener de 1414, el rei va ordenar que fossin restituits a la infanta
Isabel, muller de Jaume, totes les robes i béns que se li havien confiscat al castell d’Àger, exceptuant els llibres. Igualment, al dia següent, el rei escrivia al capità de la
vila i el castell de Castelló de Farfanya indicant-li que retornés a la comtesa Margarida, muller del comte Pere i mare de Jaume, tots els béns que tenien en aquest castell, tret d’alguns entre els quals esmenta novament els llibres. Vegeu GIMÉNEZ 1901, 364-365, docs. CXCV-CXCVI. Dels béns continguts a Castelló de Farfanya sabem
que, poc després de la caiguda de Balaguer, Ferran d’Antequera va fer aixecar un inventari que també contenia els llibres (GIMÉNEZ 1901, 358-359, doc. CLXXXVII).
12. En aquest sentit, sabem que el poeta Pere de Queralt posseïa trenta-vuit volums; Felip de Malla, ardiaca de la catedral de Barcelona i president de la Generalitat
de Catalunya en tenia uns setanta; mentre que la biblioteca del rei Martí girava a l’entorn d’uns quatre-cents (CINGOLANI 1990-1991, 116; ESPADALER 2002, 55).
13. Sabem que després del setge de Balaguer, Ferran d’Antequera va fer aixecar un inventari “del argent e del altre moble que fou de Don Jayme durgell e del comte
son pare” (GIMÉNEZ 1901, 377, doc. CCXI). Tenim coneixement també que Jaume el Dissortat tenia un nombre indeterminat de llibres a la seva cel·la del castell de
Xàtiva (GIMÉNEZ 1901, 437, doc. CCLXXIII), que suposem que van ser-li enviats pels seus familiars i que no devien formar part de la biblioteca comtal, que prèviament
havia estat confiscada. Igualment, i segons les actes del procés contra el comte d’Urgell, Margarida volia fer arribar un llibre d’hores al seu fill empresonat. El llibre
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era propietat d’Elionor, germana del comte (BOFARULL 1868, II, 181-183)

certesa de conèixer un d’ells. Es tracta del denominat Cançoner dels comtes d’Urgell, un important manuscrit avui conservat a la Biblioteca Nacional de Madrid (res. 48). El còdex té 114 folis en paper escrits amb lletra gòtica, sense gaires filigranes a les caplletres i els títols, que són en tinta vermella. L’enquadernació original (Fig. 1), de tipus mudèjar i executada en
pell gofrada, inclou dos tipus d’escuts, un amb les barres reials i un altre partit que combina les barres i l’escacat d’Urgell,
el darrer habitual en les empreses artístiques del comte (CASTELLÓ 1999, 21)14.
Aquest cançoner esdevé una mostra ben tangible de l’interés que l’alta noblesa catalana va professar vers l’àmbit de les
lletres, que no va menysprear la seva eficàcia com a símbol manifest del poder (ESPADALER 1999, 7-19). Llabrés, que va ser
el primer en estudiar-
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lo a fons, va vincular el
còdex al comte Pere
d’Urgell i a les seves “aficions artístiques y de bibliófil” i va estipular que
la compil·lació va ser
efectuada per un escrivà de l’entorn directe del
comte cap a 1370-1375
(LLABRÉS 1907, III-IV).
El còdex se centra gairebé exclusivament en
les composicions narratives del trobador Cerverí de Girona, tot i que
també està representat
el mallorquí Guillem de
Torroella, de qui al final
del manuscrit s’inclou
la seva obra artúrica La
faula, una composició
amb evidents connotacions polítiques que s’ha datat als anys setanta del segle XIV (ESPADALER 1999, 15).
El manuscrit fa evident quins eren els gustos del comte Pere, que no eren pas diferents d’altres aristòcrates de l’època,
amb una clara preferència per la lírica trovadoresca, canalitzada a través de Cerverí de Girona, que n’era un dels màxims

Fig. 1. Enquadernació actual del Cançoner dels comtes d’Urgell conservat a la
Biblioteca Nacional de Madrid (res. 48)
(Foto: © Biblioteca Nacional de España)

representants. Aquest autor era originari de Cervera, i sembla que les seves creacions eren del gust del comte. Com tindrem ocasió d’analitzar, al segon cançoner conservat que podem relacionar amb els comtes d’Urgell, el de la Biblioteca
de Catalunya, Cerverí torna a ser el principal autor de qui es recullen composicions, 104 en total. Aquest fet no és pas
14. Actualment el còdex presenta una enquadernació moderna que imita l’original, obra del mestre relligador Luis García Franch (DOMÍNGUEZ 1931, 122-123). Una
reproducció de l’enquadernació a LLABRÉS 1907, a la làmina sense número de pàgina ubicada al principi de l’obra.
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gratuït. Pere d’Urgell reuneix en aquestes dues compil·lacions l’obra d’un poeta conterrani, originari d’una vila propera a la
seva àrea de poder. Cerverí era, a més, el trovador predilecte dels monarques catalans. D’aquí que s’apropiessin de la seva
obra i que el comte s’apropés a les seves composicions, en un gest més d’emulació àulica15, una actitud que pot resseguirse en les seves diferents facetes de promotor artístic, entre elles, la de bibliófil. Cerverí va ser l’introductor a la cort reial
d’un tipus de literatura de compromís ètic i moral i de contingut doctrinal, la qual parcialment pretenia donar instruments
als governants per desenvolupar de forma adient el paper que el destí els havia concedit. Aquests postulats també eren
adients per al comte Pere d’Urgell, que estava obligat a regir amb justícia i valors el comtat que havia heretat dels seus
avantpassats. L’afecció del comte per aquestes creacions literàries cal trobar-la en l’entorn familiar, atès que era fill d’un
membre de la casa reial, i d’una dona culta que procedia de la regió de Comenge, el bressol de la lírica trovadoresca, entroncada familiarment amb personatges de gran volada intel·lectual com el ja esmentat Gastó III de Foix, el Gastó Febus.
Com hem dit, aquest cançoner és l’únic que amb tota certesa pot relacionar-se amb el comte Pere d’Urgell, pels
emblemes heràldics de l’enquadernació original i per la cronologia en què fou compil·lat. Tanmateix, existeix un segon
cançoner que, malgrat no presentar l’evidència de l’heràldica com l’anterior, darrerament també ha estat apropat al comte
Pere. Aquest fet és realment excepcional, ja que no hi ha cap altre personatge a la Corona d’Aragó a qui a dia d’avui puguem associar dos manuscrits de temàtica similar tant importants, cosa que demostra que potser posseïa una biblioteca
especialment nodrida en aquest àmbit i un gust especial per les creacions trovadoresques. Aquest segon cançoner és el
denominat Cançoner SG o Cançoner Gil de la Biblioteca de Catalunya (ms. 146), un manuscrit molt luxós des del punt de
vista decoratiu que, malgrat tot, va restar interromput en la seva il·luminació. Malauradament, es tracta d’un manuscrit
acèfal —hem perdut els dotze primers folis—, per la qual cosa no coneixem les circumstàncies del seu encàrrec i execució.
Des de la seva adquisició per part de la Biblioteca de Catalunya el 1910 gràcies a una subscripció popular en què van participar Archer M. Hungtington, Isidre Bonshoms, Teresa Amatller o Manuel Girona, entre altres, el manuscrit ha generat una
generosa literatura científica que l’ha situat entre els millor coneguts de la nostra tradició trovadoresca, gràcies sobretot
a l’extrema rellevància dels seus continguts i a la qualitat de l’obra des del punt de vista de l’execució16.
Tanmateix, el Cançoner SG mai s’havia associat a la nissaga dels comtes d’Urgell, una proposta que ha estat efectuada
en data recent per Cabré i Martí, emparant-se en què un parell de composicions compil·lades al còdex són dedicades a
Jaume I i Cecília, els pares del comte Pere. El manuscrit és un recull de 285 composicions de diversos trobadors i poetes
molts d’ells adscrits a l’entorn tolosà i que, o bé eren membres de la noblesa, o bé tenien relacions directes amb aquest
estament, cosa que va implicar que dediquessin a aquests nobles algunes de les seves composicions. És el cas de Bertran del Falgar, senyor de Vilanova, prop de Tolosa de Llenguadoc, que va oferir una de les seves poesies —premiada pel
consistori de Tolosa— a Cecília de Comenge, mare del comte Pere; a més d’una segona composició —inclosa al final del
cançoner— al seu espós, el comte Jaume I d’Urgell17. Tanmateix, la anàlisi dels poetes inclosos en aquesta antologia posa
15. En paraules d’Espadaler “(...) els comtes d’Urgell, donant un lloc preeminent al més il·lustre cerverí, la memòria identificadora del qual persistia als arxius reials
(...) intencionadament s’apropiaven així del pilar principal on reposava la tradició poètica sostinguda i atiada per la casa reial” (ESPADALER 1999, 11; cfr. ESPADALER
2002, 59-60).
16. Per a la nombrosa bibliografia existent sobre el manuscrit remetem a CABRÉ-MARTÍ 2010.
17. Espadaler ha proposat que aquest segon poema, “un recull de consells sobre el regiment del bon senyor”, pogués anar destinat al seu fill, el comte Pere, per la
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mateixa indefinició cronològica del manuscrit (ESPADALER 2002, 54).

de manifest les intencions de la persona que va aplegar-la, que va respondre a un criteri doble: recollir composicions de
poetes que havien participat als Jocs Florals de Tolosa, i també, d’alguns relacionats amb l’entorn polític del comte Jaume, pare del comte Pere. En aquest sentit, el manuscrit atorga un paper molt rellevant a Tomàs Peris de Foces, l’únic dels
autors que no van mantenir relacions directes amb el Consistori de la Sobregaya Companhia del Gay Saber de Tolosa de
Llenguadoc, un aspecte a tenir molt en compte ja que permet deduir que la seva presència respon a alguna qüestió que
té a veure amb el promotor del manuscrit. Aquest fet no és altre que l’estreta relació que Peris de Foces va mantenir amb
el comte Jaume en el marc de la revolta dels unionistes, que el 1347 va causar l’enfrontament del darrer amb el seu germà, Pere el Cerimoniós, per qüestions relacionades amb la successió al tron. És per això que, de forma versemblant, s’ha
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proposat que un dels poemes de Peris de Foces fes al·lusió a aquest conflicte i a la relació entre Jaume i el seu germà. De
ser viable la proposta, la presència d’aquesta composició permetria datar el manuscrit més enllà de 1347 (CABRÉ-MARTÍ
2010, 124-128 i 130-133; CABRÉ-MARTÍ-NAVÀS 2010, 356-357).
Malgrat els continguts corresponguin a l’època de Jaume i Cecília, i tenint en compte que per diferents motius el manuscrit s’havia datat al tercer quart del segle XV18, Cabré i Martí han considerat que aquesta antologia va poder ser una
iniciativa del comte Pere, pels antecents que relacionen al personatge amb el món de la bibliofília i la promoció artística,
així com per l’existència d’un altre cançoner possiblement compil·lat per ell, el de la Biblioteca Nacional de Madrid. S’ha
d’afegir, a més, que l’autor que encapçala el recull de composicions de l’SG és el mateix que protagonitza gairebé exclusivament el manuscrit de Madrid, Cerverí de Girona, que va dedicar bona part dels seus poemes a la familia de la primera
muller del comte Pere, Beatriu de Cardona19. Si ella va tenir alguna cosa a veure amb l’encàrrec del Cançoner SG, això podria explicar que la il·luminació del còdex restés interrompuda, tal vegada com a conseqüència de la mort de la comtessa
cap a 1372 (CABRÉ-MARTÍ 2010, 131-132). En qualsevol cas, sigui o no el comte Pere el compil·lador d’aquesta antologia lírica i trovadoresca, la pertinença del manuscrit als comtes d’Urgell esdevé una nova manifestació del seu poder, en aquest
cas a través de les lletres i les formes artístiques. Ens trobem davant un nou intent d’apropiació de l’art dels trobadors, i en
especial de la figura de Cerverí de Girona, de qui ara es recullen 104 peces que s’han d’afegir a les composicions en prosa
del cançoner de la Biblioteca Nacional de Madrid.
Si ens centrem en la seva decoració, el Cançoner SG és un manuscrit realment excepcional, tant pel seu contigut
com pel luxe que denota el seu programa decoratiu, tot i romandre inacabat (Fig. 2). Juntament amb el cançoner V, són
els únics cançoners occitano-catalans conservats que presenten il·luminació. Tanmateix, l’SG és el millor i més ricament
decorat. En paraules de Cabré i Martí, “aucun des chansonniers tardifs, occitans ni catalans, ne présente un aussi grand
format et une telle volonté de luxe, mise en évidence par le choix du support en parchemin, par le programme de décoration et, enfin, par la facture professionnelle” (CABRÉ-MARTÍ 2010, 94 i 101; cfr. VENTURA 2006, 38).
18. Altres estudis el situen cap a 1350-1360 a partir de la presència d’una peça del trovador Joan de Castellnou que no pot ser anterior a 1339. Vegeu JEANROY 1949,
2; VENTURA 2006, 23.
19. Era filla del comte Hug II de Cardona i Blanca d’Empúries, amb la qual el comte es va casar el 22 d’agost de 1363 a Sant Vicenç de Cardona, en una cerimònia oficiada per Francesc, abat de Sant Pere d’Àger. Beatriu va fer testament el 25 de desembre de 1371 i va morir segurament al cap de poc. Les seves despulles van ser traslladades a Sant Vicenç de Cardona al març de 1383 (MONFAR 1853, II, 251-252). La figura de la comtessa Beatriu ha deixat molt poc rastre material, fins ara solament
resseguible a partir d’escassos esments documentals, i d’una emisió monetària en plom —pugesa— que se li ha atribuït (CRUSAFONT 1997, 227-280; CRUSAFONT
2009, núm. 1954). Sobre aquesta emisió, amb escassos exemplars coneguts, vegeu l’exemplar recollit en un dels estudis d’aquest mateix catàleg (cat. 36, núm. 20).
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L’anàlisi codicològica ha posat de manifest, a més, que el còdex respon
a un projecte absolutament unitari, desenvolupat en paral·lel a la decoració20. El manuscrit (315 x 232 mm) té 128 folis en pergamí —més els fulls de
guarda afegits en data recent. La il·luminació s’estructura a partir d’una rica
decoració a les inicials i caplletres, amb uns amples espais reservats per a les
inicials principals, que no es van arribar a executar (DOMÍNGUEZ 1933, vol.
I, 49, núm. 76) (Fig. 3). Els temes són zoomòrfics i antropomòrfics. Les rúbriques i els calderons es van executar en color vermell. La decoració va restar
avortada en no efectuar-se cap de les inicials principals, ni les secundàries a
partir del foli 39r. Sembla també que es van reservar alguns espais destinats
a ornamentacions més complexes que tampoc es van arribar a executar. És,
doncs, un manuscrit inacabat en la seva decoració que mostra 106 inicials
secundàries decorades als 38 primers folis, totes d’una mateixa mà, a les que

Fig. 2. Detall del foli 63v del Cançoner
SG de la Biblioteca de Catalunya
(Foto: © Biblioteca de Catalunya)

cal afegir les dues dels folis 49v i 50r (Fig. 4), que podrien ser l’únic testimoni d’una segona campanya d’il·luminació iniciada i finalment no enllestida
(CABRÉ-MARTÍ 2010, 101-104 i 110)21. L’estil de les miniatures executades pel
primer miniaturista és força arcaïc, molt afí encara a derivacions del gòtic lineal de filiació bolonyesa, cosa que podria
induir a equívocs en la datació del manuscrit, que pels motius apuntats més amunt, cal situar al tercer quart del segle XV.
En la valoració d’aquest cançoner no pot passar-se per alt aquella notícia
del 1404 en què s’informa que el comte Pere promovia la còpia d’“un libre
de la sciencia gaya”, que havia tramès al rei Martí perquè pogués admirar-lo.
Podia tractar-se del Cançoner SG? Cal tenir present que aquest manuscrit,
abans de restar inacabat cap al 1372, va tenir dues fases d’il·luminació. És
possible que el comte Pere decidís enllestir-lo i que per això es posés en contacte amb el seu cosí el rei Martí, amb qui tenia grans afinitats estètiques?
En qualsevol cas, pugui associar-se o no aquesta notícia al nostre manuscrit,
és certament estrany que el comte deixés sense acabar una obra que a dia
d’avui es considera el cançoner més luxós conservat. Així les coses, és factible creure que, després de diverses fases d’il·luminació interrompudes, el
comte tingués la intenció de finir-lo en el moment de sorprendre’l la mort el
1408.
Un altre aspecte a retenir és el caràcter retardatari de la il·luminació del

Fig. 3. Detall del foli 2v del Cançoner SG
de la Biblioteca de Catalunya.
(Foto: © Biblioteca de Catalunya)

Cançoner SG, atès que el retrobarem en un altre manuscrit que pot relacionar-se directament amb ell. Estudis recents han posat de manifest la identi20. El conjunt de folis i miniatures del cançoner són consultables online a través de l’enllaç:
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http://www.lluisvves.com/servlet/SirveObras/bc/78036287651236130932457/index.htm (consulta: desembre de 2013).
21. Per a la filiació artística d’aquesta segona mà vegeu CABRÉ-MARTÍ 2010, 118-119; VENTURA 2006, 39.
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Fig. 4. Caplletres dels folis 49v i 50r del
Cançoner SG de la Biblioteca de Catalunya.
(Foto: © Biblioteca de Catalunya)
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tat d’estil entre l’autor de les inicials secundàries dels primers 38 folis del cançoner
i la mà principal que va decorar un altre dels grans manuscrits il·luminats catalans
d’aquell moment, el ja cèlebre Breviari d’Amor de la Biblioteca Nacional de Russia,
a Sant Petersburg (ms. prov. F. V. XIV.1) (Fig. 5). Es tracta d’un còdex que ens els da-
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pervingut complets d’aquesta obra de Matfré d’Ermengaud aquest és el denominat
“còdex N”, segons la classificació tipològica dels especialistes. El còdex (350 x 245
mm) té 252 folis, i la seva decoració la integren 29 miniatures a pàgina sencera i 192
miniatures dins el text, cosa que demostra que al darrere d’aquest encàrrec hi havia
un client acabalat (Fig. 6). A banda d’aquesta gran riquesa decorativa, que el situa al
capdavant de la sèrie occitana, presenta un interessant colofó en què es diu que va

Fig. 5. Detall d’un dels folis del Breviari d’Amor de la Biblioteca Nacional de
Rússia, a Sant Petersburg (ms. prov. F.
V. XIV.1)
(Foto: Biblioteca Nacional de Rússia)

ser copiat per “Johannes de Aviniona, nationis Anglicorum (...) in civitate Ilerdensi”, i
que ho va fer per a un “venerabile viro” de qui un propietari posterior del manuscrit
va esborar el nom23.
Una de les qüestions més interessants avui per nosaltres és la
relativa a la identificació d’aquest manuscrit amb el Breviari d’Amor
que el comte Pere tenia a Àger el 1372, segons va proposar Cingolani al seu moment —amb reserves—, i fa pocs anys Ferrando
—més fermament (CINGOLANI 1990-1991, 61-62; FERRANDO 2007,
20). Segons aquests especialistes, el còdex d’Àger propietat dels
comtes d’Urgell podria ser el mateix que l’infant Alfons, futur Alfons

Fig. 6. Un de les il·lustracions a pàgina
sencera del Breviari d’Amor de la Biblioteca Nacional de Rússia, a Sant Petersburg (ms. prov. F. V. XIV.1)
(Foto: Biblioteca Nacional de Rússia)

el Magnànim, reclamava l’11 d’agost de 1414 a Olf de Próixita24, ja
que el darrer duia les armes d’Urgell i, a més, era la versió en occità
i en vers, com el manuscrit avui servat a Rússia25. Això implica su22. S’ha dit que la primera referència en territori hispà la va donar ÁLVAREZ DE TOLEDO 1876, 328. Tanmateix, el manuscrit ja era conegut per Juan Valera el 1857,
que el va poder fullejar en una visita a la Biblioteca Imperial de Sant Petersburg i va comunicar la seva existència al Marquès de Valmar (VALERA 2012, 319). El renovat
interés per aquest manuscrit en els darrers anys ha vingut donat, en bona part, per l’estudi parcial que li van dedicar VORONOVA-STERLIGOV 1996, 215-222. Ens vam
fer ressò a FITÉ-VELASCO 2008, 1508, nota 4.
23. Alexandre de Laborde va afirmar que es tractava d’un nom compost per 16 lletres, dada que han confirmat els estudis recents. Vegeu LABORDE 1917, 492. Cfr.
FERRANDO 2007, 23; KISSELEVA 2007, 48, amb un detall del colofó i la part esborrada (fig. 14).
24. Margarida, muller del comte Pere, arran de la desfeta comtal va empenyorar a Barcelona una creu d’altar d’or valorada en 1.500 florins “al noble mossen Johan de
Proxida” (GIMÉNEZ 1901, 375, doc. CCIX), un fet que podria tenir a veure amb el fet que Olf de Próixita posseís el Breviari d’Amor esmentat. Els Próixita conformaven
una poderosa família valenciana.
25. Aquest manuscrit apareix relacionat en un dels inventaris d’Alfons el Magnànim, en aquests termes: “Item .I. libre scrit en pergamins, a corondells, en limosi,
appellat <Breviari d’Amors>, ab posts de fust cubert de drap daur, ab lo camper vermell, ab .IIII. tencadors de seda vert, ab gaffets de lauto. E comença lo titol del dit
libre en letres vermelles <Ayco es cançors>, e ab letres negres qui dien <Dieygs de natura>, ab lo cap letra daur e de color blaua e vermella, ab tot lo primer corondell
notat de cant, e del caplletra baix al sol de la pagina ixen moltes figures domens e dalguns babuyns .I. leo ab .II. scuts de les armes Durgell. E feneix en letres negres
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<nom sieu, amen>” (GONZÁLEZ 1907, 184, ref. 383).

posar que els comtes d’Urgell van fer enquadernar el manuscrit de Rússia amb les seves armes, com va fer el comte Pere
amb el cançoner de la Biblioteca Nacional de Madrid. A més, Olf de Pròxita era antiurgellista i va ser recompensat per
aquest posicionament en ser nomenat governador de Mallorca el 1415. En aquest sentit, Ferrando va deduir que el Magnànim li reclamava el còdex perque havia estat propietat de Jaume d’Urgell, el fill del comte Pere, derrotat pel seu pare el
1413 a Balaguer (FERRANDO 2007, 20-21 i 26).
Pel que fa a l’autor del manuscrit de Rússia, el tal “Johannes de Aviniona, nationis Anglicorum”, Ferrando va proposar
identificar-lo amb un professor homònim de l’Estudi General de Lleida (FERRANDO 1992, 54), actiu pels mateixos anys en
què va ser il·luminat el manuscrit de Rússia. Poc abans, Francesca Español havia donat a conèixer unes referències d’un
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copista i miniaturista actiu a Lleida anomenat “Johannes Anglicus” dels anys 1335 i 1347 (ESPAÑOL 1991c, 198-199, nota
205). Molt probablement, es tracta del mateix personatge. Anys després, la mateixa investigadora va suggerir identificar
a aquest copista i il·luminador amb l’autor del manuscrit de Rússia (ESPAÑOL 2002, 175; cfr. ESPAÑOL 2009b, 258), mentre que Ferrando ha proposat darrerament que Joan d’Avinyó pot ser un anglès oriünd de Abindonia, l’actual Abingdon
(Oxfordshire), ja que fonèticament s’assemblava a Aviniona (FERRANDO 2007, 9-29).
La historiografia ha situat el manuscrit cap a 132026, malgrat l’estil de les miniatures demostra que és uns anys més
tardà. La datació tradicional s’ha formulat a partir d’una anàlisi paleogràfica que ha determinat que fou executat per un
sol copista, i també a partir de l’estudi de les il·lustracions, tot i que això últim s’ha fet des d’un punt de vista desenfocat.
Ho afirmem perquè els darrers treballs no han determinat la filiació correcta de les miniatures, sino que s’han limitat a
establir vincles genèrics amb manuscrits d’entorns geogràfics molt dispars, i que només comparteixen estilemes d’època
amb l’autor del nostre manuscrit (KISSELEVA 2007, 38-47; MIRANDA 2007, 326)27. En la mateixa línea, els diferents estudis
inclosos en l’edició facsímil del 2007 no aborden la seva filiació històrico-artística concreta, qüestió que contribueix a
distorsionar la percepció que avui tenim del manuscrit. Tot plegat ha fet que alguns autors el situin en un context massa primerenc del que en realitat li pertocaria, considerant-lo un dels manuscrits més antics del Breviari d’Amor, i potser
il·luminat encara en vida de Matfré d’Ermengaud (FERRANDO 2007, 10, 17 i 22).
Per contra, un parell d’aproximacions recents han emplaçat el còdex en un context cronològic i estilístic molt més precís i ajustat a la seva naturalesa real. Hiromi Haruna-Czaplicki, que l’ha situat cap a 1340, ha estat la primera en afirmar que
la mà principal que il·lumina el manuscrit de Sant Petersburg és la mateixa que treballa als quatre primers quaderns (fols.
1r-38v) del Cançoner SG de la Biblioteca de Catalunya (HARUNA-CZAPLICKI 2009, 310). La mateixa hipòtesi ha estat desenvolupada amb major extensió per Miriam Cabré i Sadurní Martí (CABRÉ-MARTÍ 2010, 92-134)28, que com ja hem tingut
ocasió d’analitzar, han defensat una sòlida hipòtesi en què proposen què el cançoner va poder ser un encàrrec del comte
Pere d’Urgell, la qual posa en conexió ambdós manuscrits. El fet que un mateix miniaturista treballi en tots dos còdexs
és un element que dóna encara més validesa a la proposta, ja que els situa en un mateix context geogràfic i cronològic, i
segurament darrere un mateix propietari. Aquest miniaturista no era altre que el Joan d’Avinyó documentat a Lleida entre
26. Aquesta cronologia es va proposar a LASKE-FIX 1973, 129, essent seguida per diferents especialistes fins a dia d’avui.
27. La historiografia internacional —i part de la nacional—, per exemple, ha abusat de tòpics com la presència de motius ornamentals arabitzants, simplement pel fet
de tractar-se d’un manuscrit copiat i il·luminat a la Península Ibèrica, posant de manifest una evident desinformació al voltant de la filiació estilística de la miniatura
medieval trescentista de l’entorn català.
28. Al treball de Cabré i Martí no s’esmenta el d’Haruna-Czaplicki, cosa que deu ser deguda a la poca diferència de temps existent entre l’aparició d’un i altre estudi.
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1335 i 1347, una cronologia relativa que s’acosta a la datació que s’ha donat al cançoner, que s’ha situat cap a 1350-1375.
Una proposta de filiació estilística formulada anys enrere per Bohigas en relació a un conjunt de manuscrits catalans,
alguns dels quals de possible procedència lleidatana, permet establir una datació relativa força acurada per a les miniatures del cançoner i, per extensió, del Breviari d’Amor de Rússia. L’esmentat especialista va detectar les similituds existents
entre el miniaturista principal del Cançoner SG i del segon il·luminador que va treballar (fols. 59-75v) als Usatges i Constitucions de Catalunya de l’Arxiu Capitular de Lleida (ms. 28) (BOHIGAS 1960-1967, II, 54-55), un manuscrit originari de la
Seu Vella de Lleida. La part executada per aquest segon il·luminador dels Usatges s’ha de datar amb posterioritat al 1363,
ja que inclou les constitucions de Pere el Cerimoniós celebrades a Montsó aquell any, però no gaire més enllà (COLL 1991,
148; COLL 1995, 152)29. Estudis recents han confirmat que la mà que il·lumina aquesta part del manuscrit és la mateixa
que va treballar al Cançoner SG i al Breviari d’Amor de Sant Petersburg (CABRÉ-MARTÍ 2010, 110-118), cosa que permet
emprar la data de 1363 dels Usatges per datar relativament els altres dos manuscrits. Això suposa retardar la cronologia
del Breviari d’Amor, que es venia situant cap a 1320, i aportar-ne una de relativa i fiable per a la decoració del cançoner,
que s’havia situat al tercer quart del segle XIV.
Aquesta nova datació implicarà revisar en el futur quina és la vinculació real de Joan d’Avinyó —el “Johannes Anglicus”
del còdex de Rússia— amb tot aquest conjunt de manuscrits. Se’l documenta a Lleida entre 1335-1347, signa al colofó del
Breviari d’Amor, i s’ha proposat identificar-lo amb un tal “Johannis scriptoris et illuminatorius librorum”, que el 1348 ja era
mort30. Tanmateix, si l’il·luminador del Breviari d’Amor i aquell que va executar els folis 59-76 dels Usatges lleidatans és
el mateix artesà, caldrà tenir en compte que cap a 1363 encara continuava treballant, i per tant, no se’l podria identificar
amb el Joan del documentat el 1348.

29. Estilísticament aquesta part del còdex ha estat relacionada amb l’arribada a Catalunya de manuscrits jurídics il·luminats a Tolosa a mitjan segle XIV (ESCANDELL
2001, 143-145), dins un corrent que és encara afí al gòtic lineal i amb un escàs ascendent italià. Novament, aquest caràcter arcaïtzant (COLL 1995, 169) podia confondre a l’hora d’establir la seva datació, com hem vist en el cas del Cançoner SG i el Breviari d’Amor. Vegeu també l’estudi d’ALCOY 1991, 59-61, tot i que amb alguna
imprecissió pel que fa als folis en què es documenta la intervenció d’aquest segon il·luminador, que situa entre els fols. 59 i 119, i també pel que fa a la cronologia, ja
que seguint a Bohigas (BOHIGAS 1960-1967, II, 54-55) apunta que les darreres constitucions consignades són les de Cervera de 1359.
30. Domènec de Montsuar va dictar el seu testament el 1348 (LLADONOSA-COSSÉ 1982, 30), i en ell va afavorir amb 150 sous la vídua d’un tal “Johannis scriptoris et
illuminatorius librorum”, que Francesca Español va proposar identificar amb el “Johannes Anglicus” esmentat i, per tant, amb el copista del còdex de San Petersburg
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(ESPAÑOL 2002, 176). Si això fos així, el manuscrit es va haver d’executar abans del 1347, any en què encara vivia.

Una de les conclusions més interessants de tot plegat és que, si aquests manuscrits poden associar-se a la voluntat
del comte Pere II d’Urgell, caldrà tenir present a quins artistes va recórrer per a satisfer les seves inclinacions bibliòfiles.
Aquests no són altres que els copistes i miniaturistes actius a Lleida en aquells anys. La capital era l’única ciutat de la
Corona d’Aragó que tenia un Estudi General, i d’aquí que la producció de llibres fos una indústria d’èxit, cosa que va fomentar la instal·lació d’artesans del llibre arribats de més enllà dels Pirineus. Sembla que aquests artesans van treballar
preferentment en la confecció de còdexs per a l’entorn universitari, però les obres conservades demostren que també
ho van fer a la catedral i per a clients particulars. Tanmateix, a nivell estilístic, els dos manuscrits executats a Lleida i que
es relacionen amb els comtes d’Urgell, això és, el Cançoner SG i el Breviari d’Amor de Rússia, no destaquen per ser es-
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pecialment innovadors en les seves imatges, atès que es mantenen fidels a una estètica afí al gòtic lineal d’ascendència
bolonyesa i tolosana. En qualsevol cas, aquest era l’horitzó estètic general dels tallers actius a Lleida en aquells anys, que
es caracteritzava pel caràcter retardatari i l’escassa qualitat de les seves imatges31.

31. Sobre la il·luminació de manuscrits a la ciutat de Lleida en aquells anys, a banda dels treballs ja citats, vegeu, entre altres, TRENCHS 1991, 133-145; ESPAÑOL 1991a,
198-199, nota 205; PLANAS 1997; ESPAÑOL 2002, 174-177; ESCANDELL 2007, 128-134.
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El Castell Formós de Balaguer: arqueologia d’una fesomia
Carme Alòs Trepat, Javier Escuder Sánchez, Eva Solanes Potrony

Una fesomia
Sovint al visitant del castell de Balaguer, conegut també com a Castell Formós i com a Sudda en un altre temps, després
de fer la visita a les restes arqueològiques de “l’antic palau” la curiositat el porta a fer la mateixa pregunta recurrent: no
existeix cap dibuix o imatge de com era el castell abans de la seva destrucció el 1413? Perquè la dimensió de les restes de
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muralles i l’entitat que tenen les restes arqueològiques conservades, juntament amb les restes d’objectes que s’han anat
recuperant en les diferents intervencions arqueològiques obren la porta a la imaginació sobre la vida en un palau d’un període històric que la literatura ha contribuït a idealitzar i que els investigadors hem de resituar en el seu context real.
La resposta al visitant és de moment també sempre la mateixa. No coneixem cap imatge del palau de Balaguer, tret
d’uns grafits conservats al castell de Castellfollit de Riubregós on hom ha volgut reconèixer la imatge de la ciutat de Balaguer i del Castell Formós assetjats pels exèrcits del rei Pere II l’any 1280 (PAGÈS 2006-2007, 499-505).
Estan gravats en les parets d’una antiga cel·la de 2’5 x 8’5 m construïda amb carreu de pedra i un arrebossat de guix,
calç i arena. Són dos dibuixos representats en dues parets enfrontades: en una la representació d’una ciutat emmurallada,
en l’altra el setge a una ciutat. Per la tipologia i traçat sembla que siguin de la mateixa època i fets doncs per una sola mà

Fig. 1. Grafits conservats al castell de
Castellfollit de Riubregós
(publicat a PAGÈS 2006-2007)

en el mateix moment.
La doctora Montserrat Pagès ha
identificat l’escena, com ja hem dit,
com el setge de Balaguer de 1280 que
imposà el rei Pere II a la noblesa catalana revoltada i allí concentrada. Els nobles revoltats eren: Roger Bernat III de
Foix, Ramon Folc vescomte de Cardona, Ermengol X d’Urgell, Arnau Roger
de Pallars i Jaume II de Mallorca. I entre
els fidels al rei es comptaven: la família
Montcada, el comte d’Empúries i el vescomte de Rocabertí.
Els nobles es tancaren a Balaguer
després d’haver fet fins i tot cavalcades
amenaçadores contra Barcelona. Però
el rei es situà davant Balaguer i hi imposà un setge que culminà amb la rendició dels nobles l’11 de juliol de 1280.
Ens en fa la narració Bernat Desclot en
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la seva crònica: “(...) E tots los barons de Catalunya e el comte de Foix foren-se justats tots en una vila qui ha nom Balaguer,
qui és del comte d’Urgell, a tres llegües prop de la ciutat de Lleida; e eren tres-cents cavallers en ben sis milia hòmens a
peu, e eren-se aqui ajustats per fer una gran cavalcada per consell del comte de Foix (...)” (PAGÈS 2006-2007, 503).
El rei empresonà els nobles durant un any i després els perdonà. Tots van ser des d’aleshores fidels al rei menys el
comte de Foix que encara s’alineà amb els francesos contra el rei en guerres posteriors.
És possible que el vescomte de Cardona estés empresonat al castell de Castellfollit de Riubregós, propietat reial, i que
ell o algun servent fessin els grafits.
Es tracta de l’única imatge que tenim del Castell Formós de Balaguer, on veiem el castell i la ciutat. La ciutat porxada
i emmurallada i el castell a la seva dreta sobre el tossal. Es tracta d’una muralla amb merlets i matacans. En el dibuix de la
ciutat veiem com la muralla enfila amunt.
En l’escena de lluita s’hi veuen dos cavallers enfrontats, el defensor (defensa un castell i una muralla) és clarament un
Cardona, com veiem en les seves armes. L’atacant és sens dubte el Rei, pel parament del seu cavall (la gualdrapa) i l’escut
on porta les armes reials. Enmig dels dos s’hi va representar un fonèvol.
Malauradament aquesta representació ens dóna tan sols una imatge de la fortificació exterior del castell i de la ciutat
i del traçat de les seves muralles que ja coneixíem mercès a les restes conservades i a l’arqueologia.

1413 - 2013: sis-cents anys de desconstrucció
Una visita a l’interior del recinte del Castell Formós de Balaguer feta fa cinquanta anys devia resultar possiblement
decebedora tant per als turistes o visitants com per als investigadors. El seu interior era bàsicament una planura erma on
res no es destacava tret dels dipòsits que subministraven aigua potable a una part de la ciutat. Es devia fer difícil doncs
imaginar les meravelles que havien valgut al castell l’adjectiu de “formós”, només la potent muralla que el protegia feia
presagiar un passat llustrós d’excel·lència, luxe i refinament. Com s’havia arribat a aquell estat d’anihilació de tot vestigi
visible?
Si fem un viatge enrere en el temps ens hem de situar a principis del segle XX per trobar la darrera acció destructiva
contra el palau de Balaguer.
L’any 1889 es van fer els primers estudis per tal de portar l’aigua potable als carrers de Balaguer a través de fonts i d’una
canonada que agafaria l’aigua de Sant Llorenç de Montgai. El projecte no va reeixir i finalment el 16 de maig de 1905 es va
fer l’adjudicació de l’obra a Miquel Gascó García per tal de construir uns dipòsits a l’antic castell, ja que havien d’estar molt
elevats per tal de poder arribar l’aigua més amunt del primer pis de les cases. El 3 de juny de 1906 es va fer la inauguració
de l’obra que estava enterament acabada i de la qual en van deixar com a testimoni dels temps el brollador del mig de la
plaça del Mercadal (SANAHUJA 1965, 416-418).
Per temes de filtracions, que preocupaven molt als enginyers de l’obra, es va fer una base de formigó de 50 cm de
gruix a tota la base del dipòsit que media 50 x 25 i 2 m de fondària, a més dels 50 cm de la solera.
Per a fer l’obra molta de la terra que es generà en fer el forat per ubicar el dipòsit (terra i restes arqueològiques) es
repartí per dins el recinte del castell, cobrint possiblement les restes arquitectòniques que encara devien quedar a la vista
en aquella època. Altres terres i restes arqueològiques foren també possiblement abocades a la zona del Barranc dels
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Rucs o a la cara sud del castell, a l’actual carrer Bernat Galí, com sembla intuir-se en imatges del moment.

La descripció que ens fa del recinte el geógraf Pascual Madoz l’any 1845 no aclareix gran cosa, i a més repeteix alguns
aspectes que ja havien advertit abans altres historiadors, cosa que ens porta a pensar que abans de l’obra dels dipòsits,
l’interior del castell estava ja molt malmés: “(...) al norte de la población y sobre una de las colinas que por aquella parte la
dominan, hay un castillo muy sólido y fuerte, el cual se extiende 760 palmos de N. S. y 360 de E. a O y tiene en cada uno
de sus cuatro ángulos un baluarte o torre bien conservada. Antiguamente era mucho mayor y comprendía en su centro
el palacio de los condes, edificio magnífico y majestuoso con paredes de mármol y preciosos jaspes” (MADOZ 1985, 108).
Corroborant aquesta hipòtesi, uns seixanta anys abans, el 1788, la ciutat de Balaguer respon el qüestionari de Francisco
de Zamora on s’especifica que no queden dependències en peu a l’interior del castell tret d’un soterrani que, diuen, devia
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servir per a magatzem de pólvora. La resposta de Balaguer diu també que les pedres del castell foren arrancades per
construir edificis a la ciutat (SANAHUJA 1965, 398). Per referències orals sabem que restes de decoracions en guix de
l’antic palau de Balaguer aparegueren entre les parets d’algunes cases del centre històric de la ciutat.
Conservem una imatge del castell de Balaguer de mitjan segle XVII, realitzada pel cavaller de Beaulieu, en una vista
general de la ciutat, on s’observa com el castell conservava la seva muralla exterior, però a l’interior només s’hi dibuixa un
sol edifici.
De la mateixa època és la descripció que ens fa en Diego Monfar i Sors en la seva Historia de los Condes de Urgel: “(...)
En el otro risco o recuesto, que esta al principio de la ciudad a la parte de oriente, frontero de la puente, estaba edificado el castillo y alcázar de los condes, el cual era muy fuerte y suntuoso, y de fácil defensa, según lo denotan las ruinas
y cimientos de sus muros y torres derribadas, edificados sobre otros mas viejos que estaban sobre durísimas y grandes
peñas, todo de silleria y obra romana: su grandeza y antigua majestad hoy mal se pueden conjeturar, porque desde el año
1413 fué derribado. Queda algún rastro de las cisternas, caballerizas y demás oficinas subalternas: la puerta era hacia el
mediodía y de tal traza, que cuatro hombres la podían defender; estaba muy adornada de jaspes, mármoles y pórfidos, de
que hay algunos pedazos junto al castillo, que son recuerdos de lo que fué en tiempos pasados, y testimonio verdadero
de la inestabilidad y mudanza de las cosas del siglo(...)” (BOFARULL 1853, 340).
Monfar fa esment a restes visibles d’estances i estructures, malgrat que tot en ruïnes, i sobretot, ens descriu la ubicació de la porta principal, les seves dimensions i la seva monumentalitat. Per tant cal suposar que en aquell moment quedaven encara traces de l’accés original al castell, situat a la cara sud de la fortificació, en un indret on avui en dia només hi
queden a la vista restes d’estructures inconnexes i de difícil lectura. La ubicació per la banda sud és però la més lògica ja
que l’obligació d’entrar dins el recinte urbà per tal d’accedir al castell dotava d’un major grau de seguretat a la fortificació.
Crida l’atenció la factura de la porta que l’historiador s’esforça en aclarir que era defensable per quatre homes. Les portes
estretes, i de vegades amb un passadís interior en colze, no serien gens estranyes en el món andalusí dels segles IX-X,
moment en què com veurem es correspon la construcció del castell.
I encara Monfar fa referència al luxe de la porta construïda amb pedres nobles i precioses que diu encara queden als
voltants del castell. Les excavacions arqueològiques que s’han fet posteriorment han pogut documentar efectivament
restes de marbres i pòrfirs, sense que es puguin però relacionar directament amb la porta.
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La destrucció i el saqueig del Castell Formós de 1413
La informació sobre la destrucció del castell de Balaguer ens arriba de la mà del propi executor: el rei Ferran I conegut
com el d’Antequera, de la casa dels Trástamara. La minuciositat amb que s’anotaren les despeses i moviments d’aquella
guerra en la documentació de Cancilleria Reial ens dóna una imatge prou clara i precisa de l’atac i setge a Balaguer, que
fou el primer setge modern que tingué lloc a Catalunya en el qual la pirobalística va tenir un paper decisiu. Davant del Castell Formós s’hi va muntar un gran trabuquet o un manganell protegit per una empalissada de fusta, que tirava boles de
pedra de fins a 34 roves de pes (350/360 kg) i que era l’estrella del setge, i anava acompanyat de petits canons d’artilleria
que llençaven projectils de la mida d’una taronja que Diego de Monfar afirma haver vist encara a la Paheria de la ciutat
(BOFARULL 1853, 492-493). Aquest mateix historiador ens fa una descripció del setge a la ciutat i el castell basant-se en
la comptabilitat del rei Ferran I i la seva correspondència: “(...) por la parte del monasterio de Almatà, que estaba al frente
del castillo á la parte del oriente, y era por dónde el combate tenia más facil la ofensa, combatian el adarve del castillo
don Bernardo de Centellas y Alvaro de Àvila, mariscal del ejército; y Pero Alonso de Escalante, por otra parte, combatia
una torre del mismo castillo; y esta bateria se hacia de lugar mas alto que el castillo, con una máquina y dos bombardas
que hacian mucho daño en el adarve y torre del castillo” (BOFARULL 1853, 500).
A partir de mitjan octubre la guerra es donava ja per perduda per part del comte d’Urgell. El dia 22 sortiren de Balaguer
per anar a parlamentar amb el rei vuit enviats del comte Jaume, quatre cavallers i quatre representants del poble, que
demanaren el perdó per a ell i els seus seguidors en el moment de la rendició, a canvi que el comte serviria fidelment el
rei. Però Ferran I exigí la rendició incondicional de la ciutat comprometent-se només a tenir pietat dels vençuts. Si no es
rendien començaria l’assalt definitiu a la ciutat. I es preparà tota la maquinària de guerra.
Quan tot estava a punt per a l’assalt, el 26 d’octubre sortí de la ciutat per la porta del pont l’esposa del comte, la infanta
Isabel d’Aragó —filla de Pere III el Cerimoniós i de la reina Sibil·la de Fortià, germanastra del rei Martí l’Humà i tia de Ferran I
d’Antequera— acompanyada de dues serventes. Isabel lluïa ja un avançat estat de gestació de la seva quarta filla. S’avançà
a parlamentar amb ella en nom del rei, el Duc de Gandía a qui la infanta pregà la redempció de les penes de mort, presó
i exili per al comte i tota la seva família a canvi de la rendició. Però la resposta del rei fou la mateixa inflexible de sempre.
Dos dies després la infanta Isabel es presentà al campament reial i davant la negativa del rei a rebre-la en persona
l’esperà i s’hi acostà quan li fou possible fent-li el prec que la volgués escoltar. Finalment el rei, com a nebot de la infanta,
accedí a parlamentar-hi i després d’una llarga conversa on el rei es queixà de l’actitud del comte enfront la liberalitat que
ell li havia mostrat sempre, accedí a deslliurar-lo de la pena de mort i amputació de membres (ZURITA 1976).
L’endemà la infanta tornà a entrevistar-se amb el rei i li notificà que el comte estava disposat a rendir-se i que ho faria
l’endemà mateix.
Diu la llegenda que el comte d’Urgell baixà aquell mateix dia a la plaça del Mercadal on es féu afaitar la barba públicament, ja que se l’havia deixat créixer fent la promesa que només se la rasuraria quan fos “o rei o res”. I diuen que el lament
que s’aixecà del Mercadal fou tan gran que l’escoltaren fins i tot els assetjants que s’estaven al campament reial.
El 31 d’octubre doncs Jaume II d’Urgell sortí per la porta de la ciutat acompanyat de la seva esposa i les seves filles, i no bé havien travessat el portal que un grup de soldats del rei l’assaltaren passant per damunt de les dones que
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l’acompanyaven i el feren presoner. Acte seguit el portaren a presència del rei. El comte s’agenollà, besà la mà del mo-

narca i, reconeixent que havia delinquit, demanà misericòrdia. La resposta del rei fou dura i contundent i l’alliberà de les
penes de mort i exili pels precs de l’esposa del comte, la infanta Isabel (ZURITA 1976).
El dia 2 de novembre Jaume d’Urgell inicià la seva sortida definitiva de Balaguer, de moment en direcció al castell de
Lleida.
El 5 de novembre el rei Ferran I féu la seva entrada triomfal a Balaguer pel portal de Lleida. Va oir missa i tot seguit visità
el Castell Formós, on cal suposar que ordenà el trasllat dels béns mobles, llibres i joies més principals de la casa. Seguidament autoritzà les tropes victorioses a saquejar el palau (BOFARULL 1853, 518-538): “[el rey] oyó misa en la iglesia mayor,
y acabada, con gran solemnidad, dió la divisa y el grifo á ochenta caballeros y escuderos de estos reinos y de Castilla; y
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hecho esto, subió a ver el castillo y se volvió á comer al Real, y dió todos los bienes del conde, su mujer, madre, hijas y
hermanas á los soldados que le habian servido, que luego lo saquearon todo, lo que no fué de poca alteración para los de
Balaguer, que temieron que acabado el saco del castillo, no hiciesen lo mismo de sus haciendas y andaban muy quejosos
y tomaban armas para se defender” (BOFARULL 1853, 537).

L’arqueologia al Castell Formós
D’entrada, cal dir que, arqueològicament, el Castell Formós també ha patit, al llarg de la seva història, la sort del Dissortat. Tot i això i, si bé la historiografia tradicional, basant-se en les fonts documentals, ha fixat 1413 com a la data de desFig. 2. Vista aèria de l’interior del recinte
del Castell Formós.
(Foto: Museu de la Noguera)
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trucció del castell, la notícia que el 2 de desembre d’aquest mateix any el rei tenia previst instal·lar-se al castell1 (GIMÉNEZ
1901, 360) permet intuir que la destrucció d’aquest no devia ser total. Pensem que, més enllà d’aquest any, el castell es
mantindria, almenys parcialment, en peu com a mínim fins al segle XVII, quan l’arqueologia evidencia que s’està utilitzant
alguna de les seves cambres.
L’arqueologia també ha posat de manifest que al segle XVIII el castell està ocupat per guarnicions militars que l’adapten
a les seves necessitats, destrueixen estances i possiblement desmunten part de les estructures que encara es conservaven en peu. No sabem si és a partir d’aquest moment, o és fruit d’un moment anterior, però l’espoli dels murs és un fet
evident. El castell, a partir d’aquest moment, devia abandonar-se totalment.
La construcció dels dipòsits d’aigua de la ciutat de Balaguer l’any 1905 posa en evidència el seu abandó definitiu i
també l’obertura d’una ferida que afectà una cinquena part de la superfície total del recinte.
A tot això cal afegir que les primeres intervencions arqueològiques, majoritàriament, foren actuacions que van venir
condicionades per obres de consolidació de la muralla, o que consistiren en l’obertura de cates profundes que arribaren
als estrats geològics, però de les quals no es conserva cap tipus de documentació dels treballs realitzats i és difícil interpretar les restes arqueològiques o posar-les en relació amb els materials que actualment formen part del fons del Museu
de la Noguera.
És només a partir de les intervencions que es realitzen als anys 80 que es comença a excavar en extensió i seguint
una metodologia estratigràfica. Amb la excavació i documentació de la gran cambra i de l’alberca, per primera vegada, es
pogueren començar a interpretar alguns dels espais del castell medieval.
Malgrat totes aquestes intervencions, la superfície excavada no arriba a una quarta part de la superfície total del recinte i, per tant, de moment, només podem apuntar algunes línies interpretatives que caldrà que siguin contrastades a
mesura que avancin els treballs arqueològics.
Abans de parlar de l’arqueologia del Castell Formós, però, cal assenyalar que un dels aspectes més rellevants de les
restes descobertes quan ens referim a la cultura material és que, aquesta, no té res a veure amb les restes que trobem en
els altres castells de la comarca que tenen la mateixa cronologia. Les excavacions que s’estan duent a terme en els castells
de La Noguera durant els últims anys (Malagastre a Artesa de Segre, Tartareu, Os de Balaguer...) han permés conéixer a
bastament la cultura material del segle XIV a la comarca i evidenciar que, si bé en molts d’aquests castells es documenten
grans reformes en aquest moment, les restes materials no tenen pràcticament res a veure amb les restes del Castell Formós. En la majoria dels casos, la cultura material que ens ha quedat en aquests castells correspon a objectes d’ús qüotidià,
majoritàriament atuells ceràmics de cuina. En canvi, el que caracteritza les restes materials del castell és que es tracta de
produccions de luxe, exclusives. Alguns d’aquests materials, a més, aporten una cronologia molt primerenca en el conjunt
de Catalunya perquè tenen 1413 com a data final. El fons arqueològic del Castell Formós que es conserva al Museu de la
Noguera és, avui per avui, una de les col·leccions més exclusives i rellevants de l’arqueologia catalana del segle XIV.
Les primeres intervencions arqueològiques al Castell Formós es van realitzar l’any 1967 com a conseqüència d’una actuació d’emergència efectuada per l’Ajuntament de Balaguer per evitar la caiguda de la muralla en el sector est, que amenaçava
ruïna. Per tal d’alleugerir el pes de les terres, es va obrir una franja paral·lela a la muralla de 63 m de longitud, 3 m d’amplada
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1. “(...) havemos dado carga de apparellar leytos taulas e otras cosas necessarias á la venida nuestra (...)”,

i uns 2 m de profunditat (DÍEZ-CORONEL 1969, 347). Els treballs foren supervisats per Luís Díez-Coronel, com a Delegado
Local del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas. Fou en aquest sector est on es van recuperar els primers fragments de guixeries andalusines, arcs polilobulats i dovelles d’arcs gòtics. Els treballs també van deixar al descobert, a banda
d’un tram de la muralla, un mur perimetral paral·lel a aquesta de 37 m de llargada. Els resultats d’aquesta intervenció foren
publicats ben aviat per Díez-Coronel en diferents articles, en els quals es destava la importància de les restes andalusines
i la semblança del palau de Balaguer amb l’Aljaferia de Saragossa. Com a seu del palau del comtes d’Urgell, Díez-Coronel
presentava, per primera vegada, algunes de les peces més excepcionals, com les dovelles dels arcs gòtics, els alfabeguers
o alguns alicatats (DÍEZ-CORONEL 1969; DÍEZ-CORONEL 1973).
L’any 1968 Christian Ewert, de l’Institut Arqueològic Alemany, es va fer càrrec de l’estudi de les restes arquitectòni-
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Fig. 3. Canals d’aigua documentats l’any
1971 (Foto: Museu de la Noguera)

ques en guix que havien aparegut i que foren cronològicament adjudicades a
l’època dels regnes de Taifes (mitjan segle XI). Els resultats d’aquest estudi es
donaren a conéixer més tard (EWERT 1979) i concloïen que el palau de Balaguer era un palau similar al palau de l’Aljaferia de Saragossa.
Davant els resultats obtinguts, l’any 1970, l’epigrafista Manuel Ocaña, de
la Dirección General de Bellas Artes, va obrir dues cales al sector sud-est del
castell. A l’excavació d’aquestes cales es van recuperar nous fragments de guixeries i estucs pintats, tant d’època islàmica com comtal.
Entre els anys 1971 i 1972, Luis Díez-Coronel va realitzar noves excavacions
al sector oriental que consistiren en l’obertura de dues cales i que posaren
en evidència la reutilització d’estructures probablement de la fase andalusina.
S’intervingué també a la zona nord, on es documentaren més de 40 m lineals
de canals d’aigua fets amb alicatats de diferents colors i rajola blava de Manises-Paterna. A partir d’aquest any s’iniciaren les reconstruccions d’alguns sectors de la muralla, com la de l’any 1973-1974 duta a terme a les torres que s’alcen
a l’extrem nord del sector oriental. Durant aquesta actuació es va arrasar tota
l’excavació de l’any 1971 fins a nivells de fonamentació i es van arrancar totes
les conduccions d’aigua decorades amb alicatats. També el 1972, Juan Zozaya
va obrir quatre cales al sector sud-oriental, que deixaren al descobert diferents
estructures i permeteren constatar la potència dels nivells d’enderroc.
A partir d’aquests anys començaren les reconstruccions i restauracions
d’alguns sectors de la muralla, especialment durant els anys 1973 i 1974 quan
es va actuar a les torres que s’alcen a l’extrem nord del sector oriental, actuació que va arrasar tota l’excavació de l’any 1971 fins a nivell de cimentació en
alguns indrets, i que va arrencar totes les conduccions d’aigua decorades amb
alicatats (GIRALT 1994, 230). Malauradament, no hi ha cap tipus de documentació d’aquests treballs i avui només es conserven uns 22 m de les conduc115
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cions, fragmentats i sense referència de l’ordre en el que van els fragments, amb la qual cosa és molt complicada la seva
reconstrucció.
L’any 1982, el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i el Museu Municipal —avui Museu de la Noguera—
van engegar un programa d’intervencions que se centrà, per una banda, en la part central del sector sud-est, pròxim a
les zones excavades entre el 1970 i el 1972 (campanyes 1982-1983, 1985 i 1987) i, per l’altra, a la cara nord de la fortificació
(campanya 1984 dins el Programa de Lluita contra l’Atur endegat per l’INEM i el Departament de Cultura de la Generalitat
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Balaguer). Durant aquestes intervencions, es va excavar l’anomenada “gran cambra” i es va descobrir l’alberca. Els resultats d’aquestes campanyes es presentaren a la Tribuna d’Arqueologia de l’any 1984
(GIRALT-TUSET 1985) i durant aquests anys 80 es publicaren diversos articles sobre estudis concrets (DEL AGUA-LLUROTORRES 1986; PASCUAL-MARTÍ 1986; GIRALT 1986c; PADILLA-GIRALT-VILA 1997). L’any 1994 es publicà un estudi global de
totes les intervencions que s’havien efectuat al castell des de l’any 1967, que incloïa una primera interpretació d’algunes
de les estructures i estances excavades fins aquell moment (GIRALT 1994).
Malgrat la rellevància de les descobertes, les intervencions al castell van finalitzar l’any 1987 i no es reemprengueren
fins 20 anys més tard.
L’any 2007, la redacció del Pla Director del Castell Formós de Balaguer —aprovat en el ple de l’Ajuntament de Balaguer
l’any 2012— comportava un estudi de viabilitat del trasllat dels dipòsits d’aigua potable ubicats des de 1905 a l’interior del
recinte del castell ja que si bé era previsible que la seva construcció havia afectat nivells arqueològics mai no s’havia pogut constatar. Així doncs, es va plantejar la necessitat de realitzar diferents sondejos per tal de valorar el grau d’afectació
arqueològica que havia suposat la construcció dels dipòsits. La intervenció va estar dirigida pel Museu de la Noguera i va
consistir en l’excavació de 4 cates al voltant del dipòsit que van permetre documentar la presència de restes arqueològiques in situ en una cota inferior a la superfície d’un 1 m.
Paral·lelament, l’any 2008 el Museu de la Noguera restaurà els fragments d’arcs d’època andalusina recuperats a les
intervencions de l’any 1967. Els estudis previs al procès de conservació i restauració van posar a la llum resultats sorprenents sobre els pigments utilitzats, que es van publicar l’any 2010 (ALÒS-SOLÉ 2010)2.
Recentment, des de l’any 2012 i arran de l’aprovació del Pla Director, des del Museu de la Noguera-Ajuntament de Balaguer s’han iniciat un seguit d’actuacions a fi de garantir la recuperació i el manteniment de les restes arqueològiques del
castell, aprofundir en el coneixement històric, arqueològic i arquitectònic i marcar directrius per a la seva conservació i
ús futur. Les darreres intervencions s’han centrat a la zona enjardinada de l’alberca i a la gran cambra, a fi de reemprendre
els treballs en el punt on finalitzaren les excavacions dels anys 80.

Les restes arqueològiques del Castell Formós
El recinte del castell té una planta més o menys rectangular, que arriba a una longitud màxima d’uns 140 m en el seu
costat est, mentre que la seva amplada màxima és d’uns 70 m.
Aquesta planta irregular s’explica per l’adaptació de la fortificació a la topografia del terreny en el qual s’assenta, que
als seus costats est, sud i oest presenta una forta pendent cap al barranc i el riu. En les seves cares est i oest, la fortificació
2. Afegir també l’estudi publicat l’any 2010 per Bernabé Cabañero de la Universitat de Saragossa en el qual es plantejava la relació de l’alberca amb els fragments
116

d’arcs taifes (CABAÑERO 2010; CABAÑERO 2011)

5
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

El Castell Formós de Balaguer:
arqueologia d’una fesomia

Fig. 4. Excavacions arqueològiques al
castell l’any 2013
(Foto: Museu de la Noguera)

queda defensada per dos penya-segats naturals: el que dóna al riu Segre d’una banda, i el barranc del Torrent o d’Alcoraç
per l’altra.
La construcció de la fortificació data de finals de segle IX i, de fet, bona part de les estructures que en delimiten la
planta exterior cal relacionar-les amb aquest primer moment o amb reformes que s’esdevenen durant el període andalusí.
D’aquest mateix primer moment constructiu són també les 8 torres documentades, de les quals, 5 es troben a la cara
nord, la més feble des del punt de vista defensiu i en la qual s’excavà un fossat artificial (GIRALT 1994).
L’actual porta d’accés al castell —que s’obre a través d’una de les torres— és posterior a tots aquests elements constructius i, possiblement, posterior, fins i tot, a 1413. La porta original al recinte fortificat es trobava a la cara sud i sud-oest,
que permetia realitzar l’accés des de la ciutat i, protegir, alhora, des d’aquí, l’entrada.
A partir de la segona meitat del segle XI, el castell de Balaguer es va convertir en residència palau. En època dels regnes de taifes aquests tipus de residència era la manifestació artística de l’auroritat reial, i al seu voltant es devia originar un
centre dedicat a la literatura, la música i les arts. Cal pensar que aquest palau devia tenir tots els serveis necessaris: zones
residencials, sala d’audiències, zona religiosa, zones enjardinades, etc.
Després de la conquesta de la ciutat l’any 1105, el palau de Balaguer es convertí en residència dels comtes d’Urgell,
primer temporal i després permanent, a partir de principis de segle XIV.
Tanmateix, què és el que coneixem realment del castell gràcies a l’arqueologia? D’entrada, cal dir que bona part de
les intervencions que s’han realitzat al castell es concentren a la zona sud-oest i, per tant, és la zona on tenim més dades.
Tot i això, aquesta zona està afectada per la construcció d’una cambra soterrada (GIRALT 1994, 231) que possiblement
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Fig. 5. Arcs caiguts amb restes de pintura amb motius d’escacat.
(Foto: Museu de la Noguera)
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cal relacionar amb estructures militars creades arran de la guerra de Successió del segle XVIII3 i que posen en evidència
l’ocupació, com a mínim d’aquesta part del castell, des del segle XVII, moment a partir del qual es produeixen tot un seguit
de petites reformes que afecten també la gran cambra. Giralt, recollint la resposta de Balaguer al qüestionari de Francisco
de Zamora de 1788, relacionà aquesta cambra soterrada amb un polvorí (GIRALT 1994, 231).
La gran cambra correspon a una habitació de planta rectangular i orientada est-oest. De dimensions considerables (20
m de llargada i 8,7 m d’amplada), està estructurada en dos nivells —separats per unes escales de dos esglanons— i que, de
fet, ja es projectaren en el moment de construcció quan s’excavà el nivell geològic de manera esglaonada.
La construcció d’aquesta gran cambra va afectar una zona de sitges preexistent4, algunes de les quals foren anul·lades
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durant el segle XIV, possiblement el moment en el qual tindria origen la seva construcció.
Desconeixem quin seria el paviment original de la cambra, però sí que conservem la preparació del paviment que va
estar en ús durant l’últim moment de vida del palau. Es tracta d’un encodolat sobre el qual s’hi hauria estés una capa de
guix.
Val a dir, però, que els nivells que cobrien aquest paviment eren abocaments de runa, aportats en un moment posterior a la fi del comtat, i que semblaven respondre a la voluntat de reorganitzar o reocupar l’espai. Es tractava d’estrats on
els materials ceràmics apareixien barrejats (alicatats, rajoles vidriades en blau, ceràmica de taula, de cuina...) i molt fragmentats i, si bé poden emmarcar-se en una cronologia clara de segle XIV, apareixien també fragments residuals d’època
andalusina. Tot plegat sembla indicar que aquests estrats no correspondrien als nivells d’enderroc de la gran cambra, sinó
que serien aportats en un moment posterior i es trobarien fora del seu context original. Això ens porta a plantejar que,
possiblement aquest espai estigué en ús amb posterioritat al segle XIV al segle XVIII comportà l’enderroc de la cambra.
El fet que no s’hagi documentat aquest enderroc, potser podria respondre a què els murs de la cambra s’utilitzen per a la
pròpia construcció del polvorí.
Com sigui, totes aquestes dades venen a confirmar que el castell no s’abandonaria totalment després de 1413, sinó que
es reocuparia amb finalitats militars, almenys durant els segles XVII i XVIII. En època comtal, a aquesta cambra s’hi accedia
des de la seva banda est, a través d’uns graons que comunicaven la cambra amb un “passadís” de 4 m d’amplada orientat nord-sud, i que possiblement comunicava amb la porta principal del castell. Aquest “passadís” estava cobert per un
sistema d’arcs rebaixats que suportaven la coberta o un eventual pis superior. Originàriament, l’intradós i els carcanyols
dels arcs estaven decorats amb pintures amb motius d’escacat, símbol de la casa d’Urgell. Aquesta decoració apareix,
però, parcialment sota una capa de guix, fet que indica que posteriorment les pintures van ser anul·lades en un moment
determinat. Caldrà però esperar properes intervencions per interpretar aquestes dades.
Per la banda oest, aquesta cambra disposava d’una porta que comunicava amb un gran dipòsit d’aigua —l’alberca— i
amb una estructura des d’on arrancava una escala que baixava a un espai inferior, possiblement el jardí. Des dels anys
80, l’alberca havia estat considerada l’element vertebrador del conjunt palatí en aquest sector i s’havia relacionat amb la
remodelació produïda a mitjan segle XI, com a conseqüència de l’ordenació de la fortificació per encabir-hi la residèn3. Al mapa “Plan de Balaguer, avec ses fortificacions” de 1720 (BURGUEÑO 2001, 80) s’observa una estructura que per dimensions i situació podria correspondre al
polvorí i que no apareix en mapes anteriors. Aquesta datació ve també corroborada pel material arqueològic recuperat.
4. La zona de sitges va ser documentada per primera vegada durant la intervenció de l’any 1983-1984. L’excavació de l’any 2013 va constatar, però, que aquesta és
molt més gran i que es veu afectada per la construcció de la gran cambra.
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Fig. 6. Alberca
(Foto: Museu de la Noguera)
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cia palau (GIRALT 1994, 231). Les excavacions recents, però, han posat en evidència que l’alberca s’adossa a una sèrie
d’estructures preexistents, entre elles la gran cambra i, per tant, la construcció d’aquesta sembla fruït de les reformes que
es produeixen al palau en època comtal.
L’alberca és un dipòsit d’aigua de forma rectangular, orientat nord-sud, de 20,65 m de llargada per 3 m d’amplada i
amb una fondària de 1,55 m. Està construïda amb maons disposats a trencajunt i de través, i presenta a cada 2-2,50 m una
sèrie d’estreps a base de tres carreus rectangulars de gres, disposats també a trencajunt, que abracen cadascun sis filades
de maons amb una funció clara de junta de dilatació. La part superior de l’estructura és a base d’encofrat d’argamassa i
maçoneria, perfectament arrebossada i que també disposa del corresponent carreu a manera de junta de dilatació. La

base està feta amb lloses rectangulars de pedra sorrenca disposades a contrajunt i combinant filades de lloses amples
amb altres d’estretes. El mur oest presenta banqueta d’encofrat d’argamassa i maçoneria arrebossat i les sis primeres
filades de maons. És en aquesta cara on es documenten tres sortidors d’aigua que aprofiten un carreu de gres disposat
de través amb l’orifici central que perfora la fondària del carreu. Sota d’aquests sortidors, només el central conserva els
canals d’aigua per on circulava l’aigua que devia regar aquesta zona. Aquests canals són formats per carreus rectangulars
de gres amb un rebaix en forma de U. Els paraments interiors de l’alberca presentaven un arrebossat general a base d’opus
signinum, que es datà a inicis del segle XV ja que anul·lava les sortides d’aigua (GIRALT 1994, 232).
La presència de l’alberca fa situar en aquesta zona sud-oest una de les zones enjardinades del palau. És aviat encara
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per presentar resultats, ja que els treballs arqueològics actuals se centren en aquesta zona, però els estrats excavats fins
al moment semblen correspondre a abocaments intencionats de terres, a fi de reomplir l’espai on hi hauria els canals
d’aigua. El material ceràmic recuperat ens situa en un clar context de segle XIV, per la qual cosa —i sense que no es tracti
d’altra cosa que una hipòtesi de treball— potser ens trobem davant de l’anul·lació d’aquest espai irrigable durant les últimes grans reformes al palau.
Relacionats amb l’alberca, cal assenyalar, a la part superior, tres desguassos o canaleres que recollien les aigües i les
canalitzaven cap a l’alberca. Malauradament, desconeixem exactament com devia funcionar aquesta zona perquè havia
estat afectada per la construcció del polvorí modern (GIRALT 1994, 232).
Poques dades més tenim del palau dels comtes d’Urgell. Les intervencions fetes per Díez-Coronel entre els anys 1971
i 1972 al sector nord van posar en evidència una àrea enjardinada amb més de 40 m lineals de canalons d’aigua fets amb
alicats de diferents colors i ornats amb la vora de rajoles blaves de Paterna-Manises. Malauradament, si exceptuem una
sèrie de fotografies fetes pel mateix Díez-Coronel no disposem de cap altra informació d’aquesta intervenció (GIRALT
1994, 230). Per les imatges, intuim que els canals es disposaven de forma paral·lela al mur nord, a pocs metres d’aquest,
i giraven de forma circular vers el mur oest. A efecte de les imatges, els canals es localitzaven en una cota molt elevada,
superior a la porta actual d’accés. Aquesta diferència de cotes, així com el fet que els canals desapareguin a l’alçada de
la porta, sembla indicar que la porta ha estat oberta en època moderna. Ara per ara, també desconeixem quins espais hi
hauria hagut més enllà dels jardins, just a la zona que va quedar afectada per la construcció dels dipòsits d’aigua de 1905.
Tot i això, els sondejos realitzats l’any 2009 van posar de manifest que es conserven restes arqueològiques sota d’aquesta
estructura moderna que obren noves possibilitats a l’estudi del recinte del castell.
Les dades arqueològiques són encara molt minses i és difícil interpretar-les. Tot i això, sembla que ens podem fer una
lleugera idea de l’aparença del palau dels comtes d’Urgell: una sèrie d’edificis, cambres i espais, amb zones enjardinades,
que s’adaptaven a la topografia del terreny, distribuïdes en diferents nivells, comunicats per mitjà de rampes i escales.
Igualment, sembla intuir-se que les reformes comtals que es duen a terme sobre el palau taifal són molt més importants
del que s’havia apuntat en un inici.
Les intervencions arqueològiques han posat en evidència, també, que el palau no queda totalment destruït l’any 1413,
ni tampoc abandonat, ja que es documenta una ocupació important durant els segles XVI i XVII.
Caldrà, però, esperar els resultats de futures intervencions per poder aportar noves dades i ordenar-les sobre les restes del dissortat Castell Formós.
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Introducció
“Jo us conseyll e us man que tota vegada que lo senyor rei vos manarà
que li ubrau les portes de la ciutat de Balaguer, que li ubrau”2.
Amb aquestes paraules, pronunciades l’1 de novembre de 1413 en una mena de fossa o “Barraca del Real”, segons
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podem llegir en el document conservat (DOMINGO 1997, 165), la infanta Isabel, muller del comte Jaume d’Urgell, permetia l’entrada del rei Ferran d’Antequera a la ciutat de Balaguer, tot aconsellant als representants de la mateixa que no li
oposessin més resistència.
La situació d’incertesa esdevinguda anys abans, amb la mort del rei Martí l’Humà i la corresponent solució, a través de
l’anomenat Compromís de Casp, ha suposat el reflex de contundents canvis pels destins de la Corona d’Aragó, ja sigui per
reorientar-ne ineludiblement la seva fortuna o per remarcar-ne els trets més constitutius (SABATÉ 2013, 46).
L’acost realitzat sobre la documentació en les darreres dècades, ha ajudat a la millora de la comprensió del fet històric.
Un dels principals motius ha estat per causa d’una major atenció vers l’heurística i l’hermenèutica, dues disciplines que, si
són degudament utilitzades, ens permeten copsar la singularitat dels esdeveniments succeïts.
Els segles baixmedievals són els que han propiciat, almenys pel que fa a l’antiga capital del comtat d’Urgell, un ampli
ventall interpretatiu sobre la història del nostre territori, gràcies a la conservació de gran part de la documentació produïda en aquell moment, cosa que ha suposat tot un atractiu en la rememoració de tot allò que ens ha pervingut “de la Balaguer medieval, corte de aquellos soberanos de una extensa región” (JIMÉNEZ 1912, 5).
La preocupació, per altra banda, de servar tota aquesta producció, queda testimoniada a partir del 5 de desembre
de 1328, moment en què els membres del consell municipal de la ciutat realitzen un extens inventari dels privilegis que
foren concedits a la ciutat, i que estaven guardats en una mena d’arca tancada amb dues (o tres) claus (DOMINGO 1997,
76; CUELLAS 2012, 35-38).
I, encara més, la pertinent reordenació de l’arxiu de la paeria al llarg de diversos segles, ha ajudat a comprendre l’evolució en
la gestió d’una institució que, a través d’un seguit d’inventaris3, reflecteix una clara voluntat de preservar un llegat tan significatiu.

1. El present estudi s’inscriu dins el projecte de tesi doctoral, Corpus pergaminorum civitatis Balagarii. El testimoni documental de la puixança medieval i la decadència moderna d’una ciutat catalana, dirigit pel Dr. Flocel Sabaté i finançat a través dels ajuts predoctorals atorgats per la Universitat de Lleida (UdL), durant el període
2013-2016.
2. Original. Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Pergamins de Privilegis, nº 36, unitat: 2036, 36, 5 X 54, 0 cm.
3. Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Pergamins de Privilegis, nº 19, unitat: 2019, 76, 0 X 61, 0 cm; Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons
Ajuntament de Balaguer, Índex dels privilegis. Segle XVI, unitat: 3507; Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Inventari-Armari. Sumaris del
segle XVII, unitat: 3506; Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Privilegis. Segle XVIII, unitat: 3505; Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Inventari. Segle XIX, unitat: 3499; Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Extracto de algunos Pergaminos y otros papeles

123

6
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

La construcció de la memòria
documental de la ciutat de
Balaguer fins a la fi del
comtat d’Urgell

Ben difícil seria poder interpretar la història de la ciutat de Balaguer, sense la remembrança dels fets passats. És per
això que convé resseguir el fil d’una memòria que ha perviscut plasmada ens els manuscrits, en els “llibres de privilegis”
o en les còpies d’altres instruments.

La construcció de la memòria a través dels documents
Sense pretendre iniciar una anàlisi exhaustiva de tota la producció servada fins a la fi del comtat, ens agradaria poder
posar especial èmfasi a tot un seguit de texts que foren significatius per a la construcció de la memòria documental al
comtat d’Urgell i, en especial, per a l’articulació de la ciutat de Balaguer com a municipi (CUELLAS 2012, 11-22).
Per tal de dur-ho a terme, convé donar un pas cap enrere, concretament fins al 29 de juny de 1117 o 1122, moment en
què el comte Ermengol VI, juntament amb el bisbe d’Urgell Ot i el vescomte Guerau de Cabrera, concedeix una primera
carta de poblament “rudimentària” a un grup d’homes que defensaren la vila de Balaguer, tot dividint-la en cinc grans
porcions de terra (MONFAR 1853, 374-375; BALAGUER 1861, 814; SABAT 1886, 29-30; JIMÉNEZ 1912, 179-182; POU 1913,
332-333; FONT 1985a, 84-87; CUELLAS en premsa).
En ella, i de manera bastant retòrica (BERTRAN 2007, 175), podem llegir que aquells qui defensaren la ciutat no ho
tingueren gens fàcil, atès que “portarunt pondus et estus, fame et sitis, captivitatem et rancuras multas”, tot mantenint Balaguer “ad honorem Dei et christianitatis”. L’atorgament d’una segona carta de poblament, el 13 de juliol de 1174,
per part d’Ermengol VII i la seva muller, Dolça de Foix (POU 1913, 334-335; FONT 1985a, 208-210; CUELLAS en premsa)
marcarà les línies bàsiques del futur estatut civil dels habitants de la ciutat i de les seves relacions polítiques, judicials i
fiscals amb l’autoritat comtal pertinent, segons ens indica Josep Maria Font i Rius (FONT 1985a, 717).
El text d’aquesta concessió, garantirà la seguretat en les persones i en els seus béns. A més, s’eximeix als balaguerins
del pagament de quèstia, intèstia i cugucia i s’assenyala, mitjançant diversos capítols, el destí dels béns del difunt intestat
o la penalitat dels adúlters, tot establint algunes normes elementals de dret processal pel correcte regiment de la metròpoli al segle XII.
La celebració de fires i mercats, també fou objecte de privilegis comtals o reials al llarg de diverses centúries. Concretament, el document més important fou atorgat a Lleida, el 16 de setembre de l’any 1211 (POU 1913, 335-337; FONT 1985a,
326-328; DOMINGO 1997, 33-35), lloc on el rei Pere I concedia als balaguerins la gràcia de poder celebrar, perpètuament,
un mercat setmanal en dissabte i una fira de 8 dies a mitjan agost. El text en qüestió ho reflecteix de tal manera: “(...)
damus, concedimus et laudamus, per nos et nostros, in perpetuum, universis civibus, presentibus et futuris, civitatis
Balagarii (...) forum sive mercatum publicum et generale in eadem civitate, singulis septimanis in die sabbati perpetuo
celebrandum et nundinas sive firas, singulis annis, mediante mense augusti, per octo dies continue celebrandas (...)”.
L’arribada del comte Ermengol X al capdavant del comtat, farà que la ciutat de Balaguer gaudeixi de nous privilegis i
concessions, cosa que suposarà una millora en la qualitat de vida dels seus ciutadans. Tot això, comportarà l’inici d’un nou
període en què la documentació jugarà un paper essencial, atès que és el moment de màxim esplendor en la seva producció.
Un dels primers privilegis a destacar és el concedit el 23 de març de 1287 (DOMINGO 1997, 39-40), un document pel
antiguos (...) Segle XIX, unitat: 3501; Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Serie Cronológica de Pergaminos Históricos existentes en el Archivo de Balaguer. Segle XIX, unitat: 3502; Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Inventari. Segles XIX-XX, unitat: 3503; Arxiu Comarcal de la
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Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Pergamins de Privilegis. Índice de los pergaminos existentes en la Caja de las Tres Llaves. Segle XX, unitat: 3504.

qual s’eximeix els habitants de la ciutat
del pagament de les adembles o imposicions per raó d’exèrcit, host i cavalcada.
En ell hi podem llegir: “(...) Ermengaudus, Dei gratia comes urgellensis, (...)
considerantes (...) quod nos et successores nostros, qui pro tempore fuerint,
non adempremus per vos vel per alium
universaliter, specialiter vel singulariter,
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vos vel aliquos seu aliquem vestrum, de
ademblis nobis vel alicui alii persone
cuiuscumque sint status vel condicionis ecclesiastice vel mundane, faciendis, prestandis vel commodandis seu
quomodocumque tradendis, in guerra
vel in pace, ratione exercitus, hostis,

Fig. 1. Privilegi pel qual el rei Pere I concedeix a la ciutat de Balaguer la celebració
d’un mercat setmanal, en dissabte i una
fira de vuit dies que se celebrarà a mitjan
agost (Foto: Fons Municipal de Balaguer,
Arxiu Comarcal de La Noguera).

cavalcate, viatici vel alia quecumque
causa (...)”.
La concessió d’una segona fira, anomenada del “Retorn”, l’11 de setembre de 1296 (POU 1913, 341-342; DOMINGO
1997, 43-45), ampliarà la ja concedida anys abans per Pere I el 1211. El document estableix que aquesta comenci el dia de
sant Martí de novembre i que tingui una durada de sis dies. El text proclama: “(...) damus et concedimus vobis, universis
et singulis, probis hominibus civitatis Balagarii et vestris successoribus, in perpetuum, secundas firas seu nundinas quod
“Retornum” fire vulgariter appellatur, annis singulis, publice et generaliter celebrandas in civitate predicta, sex diebus
continuis et complendis a die festi Beati Martini mensis novembris inclusive”. És d’interès un altre text, datat l’1 de juliol de
1308 (POU 1913, 343; VILLANUEVA 1976, 346-347; CUELLAS en premsa), pel qual el comte Ermengol X revoca una concessió feta anteriorment, respecte de l’autorització d’un únic establiment per acollir jocs de daus i altres, tractant d’evitar la
pràctica d’aquest tipus d’entreteniments, atès que era “peligrosa a su alma y perjudicial a aquella ciudad” (VILLANUEVA
1976, 229): “Igitur, ad evitandum periculum nostrum predictum et dampnum, proborum hominum predictorum tricxeriam, quam in ipsa civitate ordinavimus ac statuimus et pro nobis esse mandavimus, per nos et omnes heredes nostros
ac, etiam, successores, cum presenti publico instrumento, scienter et consulte, libenti animo, ex certa nostra scientia,
penitus revocamus”.
L’establiment del principal organisme de govern de la ciutat de Balaguer, la paeria, fou objecte d’un dels privilegis més
controvertits del període comtal d’Ermengol X.
Sabem, a partir d’una data incerta (CUELLAS 2012, 45), que els balaguerins ja disposaven d’un breu estatut de vuit
capítols, resultants d’un acord de l’assemblea popular entre els seus ciutadans.
L’aparició d’aquesta primera institució es podria explicar, segons escriu el pare Pere Sanahuja (SANAHUJA 1984,
125
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250-257), partint d’una base consuetudinària i esporàdica.
El text que trobem en el “Llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions” de la ciutat de Balaguer4 ens aporta unes dades
que ens porten a reflexionar seriosament sobre el seu origen, ja que si mirem cap enrere i, en concret, ens situem a
la Lleida de principis del segle XIII, podem comprovar que l’objecte del redactat balaguerí procedeix clarament de la
cristal·lització del dret propi lleidatà (LOSCERTALES 1946; SERRANO 2004, 233-258), el qual actuarà com a tot un paradigma en la configuració d’altres estatuts, usos i costums de les terres catalanes (CUELLAS 2012, 60).

Fig. 2. El còdex, que coneixem com a
“Llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions” de la ciutat de Balaguer, conté les
ordinacions de mercat que antigament
estaven incloses en el Libre Vermeyll de
la Paeria (Foto: Fons Municipal de Balaguer, Arxiu Comarcal de La Noguera).

El fet que els balaguerins ja tinguessin un codi clarament definit i haguessin decidit constituir el seu govern en una
assemblea de caràcter popular, provocà l’origen d’un conflicte amb el comte Ermengol X cap a la segona meitat de l’any
1310, moment en què ell mateix ordena la dissolució d’aquest primer organisme de govern municipal, tot just després
d’haver recaigut greument en una malaltia que havia patit.
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4. Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions de la ciutat de Balaguer [1300-1435], unitat: 3070.

En haver-se recuperat, es va adonar de la necessitat d’esmenar molts dels errors que havien comès tant ell com alguns
dels seus predecessors i, de manera especial, el seu germà Àlvar. I amb el ferm propòsit de donar solució a totes les equivocacions, dóna ordre que es faci pregonar a totes les ciutats i viles de la seva jurisdicció que tothom qui tingués càrrecs
o queixes contra ell, que les presentessin per escrit a Arnau de Girona, notari de Balaguer.
Un d’aquests greuges recau plenament en l’assumpte de la paeria, mitjançant les paraules següents: “Item, demanen
los dits prohòmens que sie plaser del senyor comte que torn en possessió los prohòmens de la ciutat de paers, los quals
paers foren atorgats d’aver e de tenir en la dita ciutat, contínuament, tro que lo senyor comte n’Ermengou, qui ara és,
contrastà los dits paers”5.
Per donar plena satisfacció a la

6
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

La construcció de la memòria
documental de la ciutat de
Balaguer fins a la fi
del comtat d’Urgell

resolució d’aquestes peticions, és
encarregada i comissionada la decisió sobre totes les demandes presentades a fra Pere Olivó, fra Bernat
Pintor, el mestre Ramon de Vilalta i
Berenguer Sala.
Una de les determinacions preses
per aquests àrbitres, fa que s’acordi
l’afer de la paeria en aquests termes
literals: “Item, declaren que els homes
de Balaguer siguin restituïts en el seu
dret de posar pahers i tenir-los a la
mateixa ciutat, com sigui que ha estat
comprovat que ells estigueren en
possessió de posar-los fins el temps
en què el senyor d’ara els tragué,
sense coneixement de causa, de la
possessió que tenien de fer pahers.
I, demés, existeix privilegi concedit
als mateixos homes pel senyor comte
esmentat, pel qual confirma llurs
usos, costums i privilegis, i per això

vist tota aquella informació que hi havia continguda en el Llibre de Constitucions i n’haguessin esmenat tots aquells

Fig. 3. Privilegi pel qual el comte Pere
concedeix als jueus de la ciutat de Balaguer la celebració d’un mercat setmanal,
en dimecres, a més del que ja es fa el
dissabte, prometent especial protecció
als que vinguin a aquests dos dies de
mercat (Foto: Fons Municipal de Balaguer, Arxiu Comarcal de la Noguera).

5. Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Pergamins de Privilegis, núm. 14, unitat: 2014, 53, 5 X 48, 5 cm.
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cal fer-los aital restitució”.
No serà, però, fins el 25 de juliol de 1311, que es dictarà sentència a favor dels balaguerins. El comte Ermengol X restituirà la paeria, tot just després que els dos juristes designats per ell, en Guillem de la Mora i en Bernat Mallada, haguessin
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dubtes i obscuritats que presentaven els antics estatuts, tot corregint el que consideressin més oportú “ad utilitatem
nostri et proborum hominum”.
La sentència, ratificada més d’un cop pels seus successors al capdavant del comtat, ens transmet les informacions que
segueixen: “(...) omnes peticiones contra nos oblatas super debitis et iniuriis nostris et predecessorum nostrorum, secundum Deum et fore anime, ut in civitate Balagarii possent esse paciarii, prout aliis retroactibus temporibus consuerunt et
possent ea facere que alii paciarii antiquitus fecerunt et facere consueverunt.
Et prout paciarii antiqui usi fuerunt, officio paciarie in eadem civitate quam eandem sententiam sive declarationem
deberemus execucioni debite demandari.
Nos, vero, comes predictus, volentes dictam sententiam sive declarationem exequi, prout decet, fecimus coram nostri
presentia evocari aliquos probos homines eiusdem civitatis, quos universitas eiusdem civitatis ad hoc reputavit.
(...) Qui quidem Guillermus ça Mora et Bernardus Meaylla, iussu nostro, dicta dubia declararunt et per declarationem
per eos factam inferiusque insertam nobis extitit plena fides”.
La concessió de nous privilegis i gràcies, així com la ratificació de diversos instruments, seran els que marcaran la
tònica dels anys subsegüents.
En aquest sentit, convé ressaltar la varietat de documents relacionats amb la confirmació de diversos texts concedits
amb anterioritat i, especialment, aquells que es veuen obligats a seguir les clàusules del testament del comte Ermengol X,
després de la seva mort.
Així ho fa, per exemple, l’infant Alfons qui, en arribar al capdavant del comtat, corrobora tots aquells privilegis concedits a la ciutat de Balaguer pels seus predecessors i per ell mateix, el 14 de novembre de 1314 (DOMINGO 1997, 59-61):
“Noverint universi quod nos infans Alfonsus, illustrissimi domini Iacobi, Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et
Corsice ac comitis Barchinone, filius, Dei gratia comes urgellensis et vicecomitis agerensis (...).
Visa et intellecta quadam clausula contenta in ultimo testamento nobilis Ermengaudi, comitis urgellensis (...).
Idcirco, nos qui succedimus in dictis comitatu et vicecomitatu et ceteris bonis (...) laudamus, approbamus, ex certa
scientia et confirmamus vobis fidelibus nostris probis hominibus et toti universitati civitatis Balagarii et vestrum, in perpetuum, omnes libertates, immunitates et privilegia vobis, generaliter et specialiter, concessa, prout vobis et predecessoribus comitis (...)”.
Quelcom semblant passa el 28 de maig de 1322, moment en què el mateix infant Alfons es reafirma en la concessió
de la paeria de Balaguer, concedida uns anys abans per Ermengol X, a suplicació dels paers i homes il·lustres de la ciutat
(DOMINGO 1997, 65-70): “(...) nos infans Alfonsus, illustrissimi domini regis Aragonum primogenitus eiusque generalis
procurator ac comes Urgelli (...).
Viso quodam privilegio nobilis viri Ermengaudi, quondam comitis urgellensis, predecesoris nostri in comitatu nostro
Urgelli predicti, nobis per paciarios et probos homines civitatis nostre Balagarii hostenso, cuius tenor noscitur esse talis
(...).
Idcirco, nos infans predictus, ad humilem supplicationem paciariorum et proborum hominum civitatis predicte, volentes ipsos ab eorum merita, gratiis et favoribus prosequi, per nos et nostros successores (...) vobis paciariis et probis
hominibus et universitati civitatis predicte laudamus, approbamus, ratificamus, concedimus et, etiam, confirmamus (...)”.
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Un darrer exemple és el que podem
apreciar en el text concedit el 12 de juliol
de 1334 per l’infant Jaume (DOMINGO 1997,
96-98). En ell i, de conformitat amb tot allò
que estableix el darrer testament del comte,
es confirmen tots els privilegis concedits a
la ciutat de Balaguer, mitjançant aquests
termes: “Nos infans Iacobus, illustrissimi
domini regis Aragonum filius, Dei gratia
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comes Urgelli et vicecomes Ageris (...).
Visa quadam clausula ultimi testamenti nobilis Ermengaudi, quondam comitis
Urgelli, per vos probos homines civitatis
Balagarii nobis exhibita et hostensa (...).
(...) Nos (...) cum hoc presenti publico
instrumento perpetuo valituro et duraturo
(...) laudamus, approbamus, etiam et confirmamus vobis, omnibus probis hominibus
dicte civitatis, omnes immunitates, libertates et privilegia vobis, generaliter et specialiter, concessa (...)”.
De molt especial menció és el pergamí número 19 de la sèrie coneguda com
a Pergamins de Privilegis, datat el 5 de
desembre de 1328 (DOMINGO 1997, 76-84).
En ell hi podem apreciar la primera i més
antiga relació de documents concedits pels
comtes d’Urgell i els reis d’Aragó.
Es tracta d’un document molt solemne,

Fig. 4. Privilegi pel qual el comte Ermengol X restitueix la paeria a la ciutat
de Balaguer, després de la sentència
dictada pels jutges Guillem de la Mora i
Bernat Mallada (Foto: Fons Municipal de
Balaguer, Arxiu Comarcal de la Noguera).

atès que també fa menció, per primer i únic
cop, al principal instrument que ha permès la conservació de gran part del llegat que tenim avui dia, l’Arca de les Tres
Claus (CUELLAS 2012, 35-38). El text en qüestió manifesta que: “(...) paciarii civitatis Balagarii (...) aperierunt quandam
archam clausam cum duabus clausuris, ubi erant privilegia concessa universitati dicte civitatis, per nobiles, quondam,
comitis Urgelli et per illustrissimos dominos reges Aragonum”.
Les ordinacions de mercat, un dels elements més característics de la documentació balaguerina, són les que constitueixen un reflex de l’actuació ordinària del principal organisme municipal de la ciutat, en la regulació de les nombroses i
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Fig. 5. Document que testimonia el fet
que el comte Jaume d’Urgell donés
a la seva esposa Isabel el sagrament
d’homenatge que li tenien els habitants de la ciutat de Balaguer. En ell
s’aconsella als representants de la ciutat
que no oposin més resistència al rei
Ferran d’Antequera (Foto: Fons Municipal de Balaguer, Arxiu Comarcal de La
Noguera).

menudes qüestions de la vida quotidiana d’una comunitat veïnal, en les esferes de policia, tant urbana com rural, sanitat,
bons costums, etc. (FONT 1985b, 247-251; CUELLAS 2012, 63-68).
Sabem, gràcies al testimoni conservat, que aquestes ordenances foren escrites en un llibre anomenat Libre Vermeyll
de la Paheria. No obstant i, a causa del desgast causat pel seu propi ús, el manuscrit quedà completament inservible i es
recomanà el seu trasllat en una nova font, el “Llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions” de la ciutat de Balaguer, l’any 1354
(CUELLAS 2012, 65-66): “En l’any de la santa Nativitat del fill de Déu Ihesuchrist MCCCL quatre, los honrats en Francesch
de Murell, en Pere de Cervera, en Pere de Senta Línia e n’Arnau de Castre, pahers de la ciutat de Balaguer en l’any damunt
dit, feren fer aquest present libre, en lo qual sien transladats e escrits tots bans e ordenacions e establiments, les quals eren
scrites, o la major partida d’aquelles, en un libre antich, quaix tot esquarnat e destrouit, apellat Libre Vermeyll de la Paheria,
en lo qual libre eren escrits e notats, ordinàriament, tots los bans e ordinacions qui en la ciutat són acostumats de tenir”.
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No serà fins a les acaballes del segle XIV, concretament el 19 de març de 1387 (DOMINGO 1997, 147-149), quan podem
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Fig. 6. Document que testimonia la voluntat, per part del rei Ferran d’Antequera,
de voler entrar a la ciutat de Balaguer,
després d’haver fet presoner al comte
Jaume (Foto: Fons Municipal de Balaguer, Arxiu Comarcal de La Noguera).

llegir un dels pocs textos relacionats amb els membres de l’aljama jueva de la ciutat de Balaguer.
En ell es concedeix, per part del comte Pere, el privilegi pel qual es pot celebrar un mercat setmanal el dimecres, a més
del que ja es feia dissabte, tot prometent especial protecció als que vinguessin, de manera que no podien ser detinguts
ni marcats per cap mena d’autoritat: “(...) Ob favorem vestri aliame iudeorum civitatis Balagarii, tenore presentis carte
nostre, perpetuis temporibus durature, concedimus vobis quod in civitate Balagarii sit et celebretur forum sive mercatum
publicum in die mercurii, cuiuslibet septimane, ultra illud mercatum quod iam celebretur in dicta civitate in die sabbati.
(...) Volentes et concedentes quod eundo et sub nostra speciali proteccione et guidatici constituti sit quod non possint
capi, detineri, pignorari, marchari seu aliqualiter impedire (...)”.
L’arribada de la XV centúria és la que marcarà un abans i un després en els destins als que es veurà sotmès el futur del
comtat d’Urgell.
Per això, els dos últims texts d’aquesta selecció són especialment significatius, i no només pel que fa al seu contin-
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gut polític, sinó també pel contingut literari que desprenen els mateixos, ja que el primer dels casos, sembla haver estat
inspirat en un acte de teatre propi de les tragèdies del més pur estil grec, atès el caràcter interactiu que s’aprecia entre els
diferents personatges que hi ha congregats.
El redactat del primer pergamí ens situa a l’interior d’una mena de fossa o “Barraca del Real”, lloc on estava empresonat el comte Jaume i la seva muller, la infanta Isabel, després d’haver estat expulsats del castell, l’1 de novembre de 1413:
“(...) die prima mensis novembris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tertiodecimo, in termino civitate
Balagarii et signabitur in quadam “foça” sive “Barraqua del Real”, ubi erant dominus Iacobus de Aragonia et domina infantissa Isabelis, eiusdem domini consors (...)”.
En aquell mateix indret foren fets cridar Arnau Roldán, paer i notari de la ciutat de Balaguer i Joan de Res, amb la finalitat d’enregistrar les paraules que els hi anava a dictar el comte. Per la seva part, són testimonis d’aquest acte en Pere
d’Alberola, notari, Andreu Harutel, cavaller i en Berenguer d’Alòs, donzell del castell de Balaguer.
Un cop reunits, els testimonis s’adrecen al comte, preguntant què era el que calia fer en aquell precís moment:
“Senyor, per tant com vós sou ací e us en sou més en les mans e poder del senyor rei, manat-nos què farem de nosaltres e de la dita ciutat e donat-nos conseyll per salvetat de la dita ciutat e singulars d’aquella”.
Havent-los escoltat, respon:
“Bé sabeu vosaltres que la infanta, que aquí és, vos ha dir e manar què fareu, per tant com los homenatges són passats
en ela.
Car, jo sóc ací, axí com a pres e o so de fet.
E, axí, jo vull e us man que ço que ela us manarà e us conseyllarà, que axí ho façau, soltant tots sagraments e homenatges e tota fealtat e naturalesa que a mi siau tenguts (...).
Jat sie, segons és dit, tota ma jurisdictió e senyoria, la qual jo he o havia sobre vosaltres, sie transportada en la infanta,
per ma dita presó.
E, axí, fet ço que ela us conseyllarà.
E axí o vull que es faça, a cautela sobrehabundant”.
En haver acabat de parlar, la infanta Isabel es pronuncia, tot alliberant als presents del sagrament d’homenatge que li
retien els habitants de la ciutat de Balaguer i disposa:
“Jo us conseyll e us man que tota vegada que lo senyor rei vos manarà que li ubrau les portes de la ciutat de Balaguer,
que li ubrau.
E obeït-lo en tot ço e quant vos manarà lo senyor rei.
E liurat-li les claus de la ciutat, si us o mane.
E prestat-li sagraments e homenatges e fealtat e totes altres coses, fets los quals lo senyor rei vos manarà.
Jo us solto tots sagraments e homenatges, los quals a mi o a mon procurador havíeu prestat (...)”.
I, estant d’acord amb el manament proferit per la seva muller, el comte Jaume proclama aquestes paraules:
“Ara, anau, en bona hora. Fet-o axí com la infanta vos mane e us conseylle, car a mi plau aitambé”.
Arnau Roldán, com a paer de la ciutat i testimoni del present acte, respon amb tals paraules:
“Donch, senyor e senyora, plaurà a nosaltres que en Pere d’Alberola, que ací és, ne fase carta de totes aquestes coses”.
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Finalment, i de conformitat amb el suggeriment del paer, el comte Jaume afegeix:
“D’Alberola fet-los-ne e nosaltres o volem que·ls ne fassats e als singulars de la dita ciutat, per satisfacció sua, una
e tantes cartes com ne volran, per forma e manera que puguen scusar lur fet”.
L’últim dels textos d’aquesta selecció ens trasllada als fets succeïts uns dies més tard, concretament el 5 de
novembre de 1413 (DOMINGO 1997, 166-167), moment en què el rei Ferran d’Antequera volia entrar a la ciutat.
Per tal de dur-ho a terme, el monarca convoca als paers i homes il·lustres del moment en el portal anomenat
“de Lleida” i els hi ordena que el deixin entrar, sense impediments, ja que Balaguer era a les seves mans i aquests
havien estat alliberats del sagrament d’homenatge que retien al comte. La lectura que se’n desprèn del pergamí és
la següent:
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“Apud obsidionem civitatis Balagarii, personaliter existentes, habens intra eius manus et posse egregium Iacobum de Urgello, quem per aliquos dies in civitate predicta tenuerat obsesum.
(...) volensque civitatem ipsam (...) atque mandavit (...) ad ianuas portalis vocati “de Lehida” (...), ut gentes suas in
civitatem eamdem intrare permitterent.
(...) idem, dominus rex absolvebat et liberabat eosdem paciarios et probos homines (...) a quocumque sacramento
seu homagio (...), quo dicto Iacobo de Urgello seu infantisse Isabeli (...) extitissent quomodolibet obligati”.

Conclusió
El recorregut plasmat en la selecció documental que aquí hem presentat és important per a la ciutat de Balaguer.
Gràcies a ell, podem gaudir del testimoni d’aquells esdeveniments que han marcat un abans i un després en la configuració de la història de la nostra ciutat: la refundació de la vila després de la conquesta, el seu establiment com a
un dels principals centres del desenvolupament socioeconòmic del moment, en convertir-se en capital del comtat
d’Urgell i l’exemple de sacrifici que reflecteix en quedar sotmesa a mans d’una nova dinastia d’orígens castellans, en
quedar afectada pel Compromís de Casp.
Balaguer catalitza la realitat dels problemes nacionals del moment. Tot això ho hem pogut conèixer a través d’un
seguit de privilegis que concerneixen a la població i que han estat concedits pels sobirans del moment, els comtes
d’Urgell i els reis d’Aragó.
L’atorgament d’aquests instruments, al seu torn, no només implica l’existència d’una petja passada, sinó que
també ens permet percebre l’existència d’una elit municipal que perfila la identitat urbana i selecciona la seva
memòria, precisament en la documentació, font de la que nosaltres bevem constantment per poder interpretar els
principals successos del passat.
L’evidència d’aquesta identitat, queda ben patent en la generació d’una memòria específica, una memòria escrita,
sota uns interessos clarament específics i intencionats, cosa que comporta que el testimoni de tot allò que ens ha
arribat per escrit, ens condueixi a estudiar períodes tan significatius com el present.
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La sentència arbitral dictada al juny de 1412, coneguda historiogràficament com el Compromís de Casp, va servir per
lliurar el tron aragonès, entre els diversos aspirants al mateix, a l’infant castellà Ferran de Trastàmara, regent a Castella
per la mort del seu germà Enric III i la minoria d’edat del seu nebot Joan, futur Joan II d’aquell regne. Dos anys abans, la
mort del rei Martí l’Humà el 31 de maig de 1410 sense descendència legítima, havia provocat una situació d’interregne
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que va obligar als parlaments d’Aragó, Catalunya i València a iniciar una sèrie de converses, convocatòries i negociacions,
tractant de donar solució immediata al problema successori i evitant, en tant que fos possible, l’enfrontament armat i la
guerra entre els partidaris dels candidats en litigi.
La solució de Casp es recull en els llibres d’història a l’ús com a exemplar, per resoldre una crisi política
amb l’acord i la concòrdia, quan en altres regnes i èpoques, semblant qüestió havia ocasionat guerra i destrucció. I si bé els anys de l’interregne (juny de 1410 a 1412) van conèixer les bandositats, els enfrontaments i el magnicidi de l’arquebisbe de Saragossa, tant en l’àmbit feudal com en l’urbà, no obstant això van prevaler els acords
i els enteniments en un procés que va tenir dos moments decisius: la Concòrdia d’Alcanyís del 15 de febrer i la reunió a Casp dels nou compromissaris triats a aquest efecte (tres aragonesos, tres catalans i tres valencians) entre abril i juny de 1412; amb el resultat final de la proclamació de la sentència el 28 de juny d’aquest any per Vicent Ferrer, un dels compromissaris triats per a tal ocasió, davant la porta de la col·legiata de la vila sobre l’Ebre.
L’elecció signada per unanimitat de l’aspirant castellà, emparentat amb la família reial d’Aragó, com a nét de Pere el
Cerimoniós (1336-1387), nebot de Joan I (1387-1395) i de Martí l’Humà (1395-1410), va ser acceptada majoritàriament pels
estats de la Corona i els altres candidats, tret de Jaume, comte d’Urgell, obligant al ja nou monarca, Ferran I, a declarar-lo
com imputat en crim de lesa majestat i posposant la seva coronació i la de la reina Leonor fins a acabar amb la dissidència
i sufocar l’aixecament armat dels partidaris del despitat. Rebel·lió que va tenir, entre altres capitosts, al noble aragonès
Antón de Luna, qui va desplegar tota una operació militar a favor de la causa del comte Jaume; causa que, des de llavors
i, encara en els nostres dies, encara que de manera intermitent, ha vingut alimentant certa literatura històrica en defensa
del comte d’Urgell i dels seus drets rebutjats al tron.
És abundantíssima la bibliografia sobre el Compromís de Casp i també sobre els resultats del mateix, els seus precedents i conseqüències, remetem a la mateixa per no ser en aquesta ocasió motiu principal d’atenció, encara que sense
oblidar les causes que van conduir al que sí que és l’objectiu de l’exposició dels fets que a continuació es tracten: la guerra
entre el ja rei Ferran I i el comte Jaume d’Urgell, amb les operacions empreses en el setge a Balaguer durant bona part
de l’any 1413. Setge ben documentat sobretot, entre altres fons d’informació generals o locals, pels registres de Cancilleria del regnat i els llibres de la Secció de Reial Patrimoni de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, atès que en ells es registren
oportunament i amb detall les despeses de semblant operació quant a ambaixades, maquinària de guerra, reclutament i
manteniment militar, armament i altres detalls d’interès.
Precisament, un dels projectes empresos pel nou monarca, en ser aliè als nous dominis territorials i de vassallatge de
la seva sobirania, i que, donada la seva primerenca mort en 1416, no va poder veure conclòs, va consistir en la recons-
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trucció del Patrimoni Reial, minvat, alienat i empenyorat pels seus predecessors en benefici de particulars i col·lectius;
patrimoni amb el qual va haver de fer front, entre altres dedicacions, a la guerra contra el dissident i els seus partidaris.
Doncs bé, l’enfrontament entre el monarca i el comte constitueix un exemple de la bel·licositat inherent a l’ambient de
guerra i societat feudal de l’època, perquè la defensa de les causes sostingudes pels llinatges aristocràtics, emparentats
directa o indirectament entre si, i la violència deslligada per qüestions jurisdiccionals, territorials o familiars van esquitxar
els segles baixmedievals; i per sobre d’aquesta bel·licositat, la intervenció règia contra qualsevol enemic declarat, més
encara si ho era de la seva pròpia jurisdicció, aguditzava, com en el cas en qüestió, la repercussió d’uns fets que implicaven en major o menor mesura tota la societat plural dels dominis reials, tant en l’humà com en el material, l’ideològic i el
quotidià.
En definitiva, l’any 1413 va ser especialment difícil a la Corona d’Aragó, perquè a la situació de crisi heretada del segle XIV i a la violència i conflictivitat latent en general, es va sumar la guerra fratricida entre parents,
ja que ho eren també els enfrontats com a descendents de la reialesa aragonesa. La qual cosa agreujaria encara més la sagnia humana i material que anava a suposar el desplegament de les operacions derivades de la persecució de l’enemic i la preparació del necessari per al manteniment del setge en el solar natural del comte d’Urgell i

Fig. 1. Vista general de les muralles de
Balaguer
(Foto: Museu de la Noguera)
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el combat al territori aragonès dels seus partidaris, que van assolar la terra i van defensar fortaleses, com ja ho havien fet durant l’interregne a partir del magnicidi perpetrat en 1411 contra l’arquebisbe de Saragossa, García Fernández d’Heredia, que va posicionar a Antón de Luna en contra dels dirigents del regne d’Aragó i del principal valedor
de qui sortiria triomfador a Casp: Benet XIII, el papa en l’obediència d’Avinyó, Pedro Martínez de Luna en el temps.
Així doncs, l’empresa militar més costosa de les encapçalades pel nou monarca va ser en principi la dirigida contra el
comte d’Urgell i els seus adeptes, amb el colofó del setge i assalt a Balaguer, refugi del comte, que va posar resistència
per lliurar la plaça i sotmetre’s al sobirà. Prova de foc que el nou rei va assumir com a pròpia per revalidar la fama adquirida anteriorment en la presa de l’important bastió d’Antequera, a la frontera granadina, que li va adjudicar un dels àlies,
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Ferran “el d’Antequera”, juntament amb el d’Honest, i acabar definitivament amb els recels i dissidències derivades de la
sentència de Casp.
El començament de les hostilitats es va donar inevitablement malgrat la pressió que el Parlament català va exercir
sobre el comte Jaume perquè renunciés definitivament a la seva antagònica postura respecte al nou monarca i s’acollís a
la gràcia règia i a la sobirania de Ferran I; el que va suposar, tot el contrari, reafirmant-se el d’Urgell en la seva obstinació.
Postura atiada, pel que sembla, per la seva mare Margarida de Monferrato, qui, donada la suposada feblesa personal del
fill, va ser la principal defensora de la seva causa.
Una de les motivacions, però, que es va sumar a la inicial rebel·lia va ser, com a gest de desobediència de vassallatge,
l’absència del comte a les Corts convocades pel nou sobirà als aragonesos per tal de contactar amb el regne principal de
la Corona rebuda i jurar solemnement els furs aragonesos. Absència contumaç i injustificada atès que el comte Jaume
disposava del dret i deure d’assistència com un prohom més, pels seus dominis a l’Aragó, àdhuc mancant de la naturalesa
pròpia del regne; argumentant davant l’ambaixada real i a través de Ponç de Perellós que vivint el rei Martí, aquest havia
manifestat la seva voluntat que si moria sense successió, com així va ser, la mateixa hauria de recaure a la Casa d’Urgell;
afegint en l’argumentació que molts lletrats li donaven la raó enfront del castellà Ferran.
Un últim intent per part del monarca per afavorir la reconciliació li va ser transmès al dissident en nom del rei per
mitjà de l’abat de Valladolid, Diego Gómez de Fuensalida, per esperar-lo a les Corts de Saragossa convocades immediatament després de l’elecció a Casp. Oportunitat rebutjada sense cap alternativa i que va ser el començament de la
preparació bèl·lica posterior. En realitat, Ferran va voler aplicar al comte Jaume la mateixa actitud de correspondència
amb els qui l’havien ajudat en la seva causa i de benevolència amb els qui es retractessin de la seva postura intransigent.
Però sense obtenir resultats de reconciliació, i tal com havia succeït en anteriors ocasions, com en els aixecaments de
les Unions de 1282-1283 i 1347-1348, la divisió a Aragó va tenir també en part aspectes de guerra civil, i fortaleses com les
de Trasmoz, Montearagón i Loarre van ser refugi dels urgellistes aragonesos i testimonis de setges perllongats i accions
cruentes; tot i que el final de la contesa va tenir com a escenari l’entorn lleidatà i més concretament Balaguer, que va
representar el cant del cigne de la casa comtal d’Urgell.
Els últims intents per evitar la guerra no van aconseguir, no obstant això, canviar la negativa del comte Jaume a tractar d’apropar postures, reclamant-li al rei una compensació monetària que li desagradaria, alhora que el rebel, rebutjant
l’oportunitat de mostrar-li lleialtat, va preparar la defensa de la seva causa amb l’ajuda de l’aragonès Antón de Luna i buscant una aliança amb Anglaterra, encara que el Consell i les Corts catalanes no recolzarien a Jaume sinó a Ferran.
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La guerra es va iniciar en territori aragonès, apurant el rei el seu intent de concòrdia.
Les comarques d’Osca van viure les accions d’Antón de Luna i els seus seguidors a partir sobretot de març
de 1413 però també València va sofrir amb això i especialment l’entorn de Balaguer, sobre el qual es va concentrar la major quantitat d’esforç i recursos, registrats aquests en la documentació en part conservada.
La tensió continguda i sostinguda des de la mateixa decisió de Casp i desencadenada violentament sobre la dissidència
urgellista, va estar latent a partir de l’estiu de 1412. El triat va tenir notícia de la seva proclamació a Conca estant, es va desplaçar a l’agost a Saragossa per tractar de controlar la tensió, distingint als proclius i sent comprensiu amb els opositors,
sempre que accedissin a acceptar-lo com a rei. Al setembre, les Corts convocades anteriorment a la capital del regne,
Saragossa, es van iniciar no sense expectació per la seva banda i per la dels membres dels estaments o braços representatius a títol personal (dignitats eclesiàstiques, prohoms i cavallers) o col·lectiu (síndics urbans). I en absència del de Luna
i del propi Jaume, el dret i deure d’assistència del qual ja s’ha explicat, el nou sobirà va jurar els furs d’Aragó, al costat dels
de Terol i Albarrasí que constituïen un règim peculiar, i la unitat territorial de la Corona, dins de la seva diversitat, entre
altres principis tradicionalment compromesos a complir pels seus predecessors en el tron; obtenint al seu torn un préstec
de 55.000 florins i establint les condicions de circulació de la moneda vigent.
Clausurades les Corts aragoneses el rei es va dirigir a Catalunya mirant d’apropar-se al comte d’Urgell
per atreure’l a la seva obediència, proposant-li el matrimoni del seu fill Enric amb la seva primogènita, el títol de duc de Montblanc i una concessió de 150.000 florins; això devia agradar en principi al dissident que va acudir personalment a Lleida a prestar vassallatge a Ferran a la fi d’octubre. Actitud aparent i amb falta de sinceritat que es va destapar quan el rei va convocar Corts a Barcelona al gener de 1413 i Jaume va canviar de postura,
influït pels seus consellers i seguidors, fins a rebel·lar-se al maig d’aquest any amb algunes promeses d’ajudes estrangeres que van recordar el suposat intent d’aliança amb el regne nassarita de Granada durant l’interregne.
Però les temptatives de l’exèrcit comtal sobre Osca i Lleida a finals de juny, el fracàs de l’ajuda anglesa i la deserció
d’alguns seguidors de la seva causa, va posar al monarca en la urgent decisió d’acabar al més aviat possible amb la
rebel·lió, iniciant-se l’operació de setge i assalt a Balaguer per part de la tropes reials, entre les quals es comptava amb les
d’un dels pretendents a la successió del difunt rei Martí, el duc de Gandia. Setge que, després de tres mesos de durada, va
culminar finalment el 31 d’octubre d’aquest any 1413 amb el triomf de Ferran I que, des del punt de vista militar, va recordar
en part el d’Antequera obtingut anteriorment en 1410.
El derrotat, Jaume II d’Urgell, havia nascut a Balaguer el 1378, ostentant els títols de comte d’Urgell i vescomte d’Àger.
Fill de Pere II de la casa comtal, havia estat nomenat com a lloctinent a Aragó per Martí l’Humà (1395-1410), argument utilitzat per defensar el seu dret al tron, juntament amb el fet de descendir d’Alfons el Benigne (1327-1336). Després de la seva
derrota, la intercessió de la seva esposa Isabel d’Aragó, va fer que la pena capital es commutés per la de cadena perpètua,
acabant els seus dies presoner al castell de Xátiva en 1433 i acabant amb ell la independència del comtat d’Urgell que va
quedar incorporat definitivament a la Corona del rei d’Aragó i comte de Barcelona, entre altres títols reials i senyorials de
la monarquia aragonesa tradicional.
Així doncs, la supervivència del comtat d’Urgell va ser l’últim obstacle que va haver de superar políticament i militarment el triat a Casp, obtenint amb això un triomf personal que li obriria les portes al seu encimbellament al febrer de 1414
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amb la seva solemne coronació a Saragossa, com a capital del regne, cap de la seva Corona reial. En el fons, el triomf a
Balaguer significava la confirmació hegemònica peninsular de la família i dinastia trastàmara, ascendida al poder regi l’any
1369 amb Enric II de Castella, reforçada amb l’elecció de Ferran en 1412 per al tron aragonès i confirmada finalment amb
el matrimoni en 1469 dels futurs Ferran II d’Aragó, des de 1479, i Isabel I de Castella, des de 1474, tots dos trastàmares.
Tot això tenint en compte que la derrota urgellista ha donat de si tota una historiografia interpretativa que, sobre la conjuntura temporal de 1412-1413, ha arrossegat una sèrie de prejudicis, distorsions i figuracions que obeeixen més a certs apassionaments i fixacions que a la realitat històrica degudament analitzada i contrastada.
Per tant, la campanya de Balaguer pot considerar-se com la més destacable i costosa del breu regnat de Ferran I d’Aragó (1412-
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1416). Els mitjans utilitzats en l’empresa, amb els preparatius, el setge i la presa de tan simbòlica plaça, van requerir una important
despesa, sostreta de la Hisenda Reial i destinada a sufragar tot el que va ser necessari en una operació relativament curta en el
temps, però intensa quant a mobilització de recursos humans i materials. I per això, els registres de la tresoreria reial van anotar
puntualment per conceptes i destinació les diferents partides de la despesa emprada en la campanya militar; les quals, al seu
torn, informen a abastament sobre la utilització de maquinària bèl·lica de caràcter poliorcétic en l’assalt de Balaguer.
En concret, aquests registres detallen, entre altres, el referent als enginys utilitzats amb els seus corresponents components,

Fig. 2. Bombes de bombarda disparades
per Ferran d’Antequera durant el setge
de Balaguer (Foto: Museu de la Noguera)
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lleva de tropes i reclutaments circumstancials, correus, viatges i missions d’informació i espionatge, encàrrecs personals i puntuals o, després, les actuacions quant a la detenció i confiscació de béns dels encausats.
Aquesta informació coincideix amb el que el cronista Jerónimo Zurita subscriu en els seus Anales, en relatar que, essent Balaguer un recinte ben emmurallat, va caldre utilitzar per rendir la plaça tot tipus d’enginys: artilleria, bateries, bombardes, trabucs i torres de setge; afegint en la seva exposició l’ús de
mitjans similars per part dels defensors del castell. De tot plegat el més espectacular, potser, va ser l’ús de torres de fusta o “castilletes” que van suplir les escales quan aquestes van donar tot el joc possible, amb arquers
i grups de xoc per enfrontar-se directament amb l’enemic, superades les barreres alçades del recinte mural.
Altres operacions, però, es van dur a terme, simultàniament, en diverses comarques aragoneses contra els capitans i
tropes rebels que assolaven la terra i es feien fortes als castells de les vessants pirinenques i del Moncayo. I Zurita, sobre
aquest tema, resumeix, entre altres passatges del seu ampli relat, la situació general en referir-se als seguidors del comte
d’Urgell i les seves actuacions: mentre es preparava el setge a Balaguer, el rei “habia enviado a combatir los lugares y
fortalezas del conde a don Pedro Ximénez de Urrea, que llevaba las compañías de don Pedro Núñez de Guzmán, Juan
Delgadillo, Garci Fernández d’Herrera y Juan Carrillo de Toledo, guardia mayor del rey (todos ellos castellanos). Y con
ellas fueron también las del gobernador de Cataluña y de Juan de Villarrasa. Y cada uno de ellos iba a hacer la guerra en
los estados del conde. Ganáronse por combate muchas fuerzas y otras se rindieron. Y en Aragón se dieron Alcolea, Almolda, Castelfollit, Albalate, Osso, Rafals, Puy de Cinca, Estanosa y otros lugares. En Catalunya se ganaron por combate
y se entregaron Albesa, Ibars, Us, Las Avellanas, Agramonte, Linerola y Castellón de Farfania. Y otras fuerzas se defendieron y no quisieron rendirse hasta que se ganó Balaguer”.
Pel que fa a fonts documentals de primera mà, però, a part d’altres informacions proporcionades pels registres de Cancilleria de l’Arxiu de la Corona de Aragó, com, per exemple el de Comunae sigilli secreti, número 2381
(Sobre diversos hechos relacionados con la guerra con el conde de Urgell y la entrada de gentes por las fronteras
de Aragón, fols. XX-XLII) o el 2383 (Sobre la toma Trasmoz per Antón de Luna y el sitio de Loarre, fols. IIIv.-Vv., i Sobre castellanos venidos al servicio del rey de Aragón, fols. LVv-LVI i LVIIIv-LIX) per a l’any 1413; les notícies més detallades sobre el setge de Balaguer procedeixen de la secció del Reial Patrimoni i, en concret, del llibre 2.660, corresponent a l’exercici 1413-1414, de febrer a febrer (fols. XXXVI-LXXXv). Així doncs, per a la reconstrucció del que va
suposar en el seu moment aquesta operació armada, n’hi ha prou amb destacar alguns dels assentaments més significatius en els capítols de “datas de la casa real, entregas a nobles por cavallerias y prestaciones y gastos destinados al
mantenimiento de la guerra hasta finales de octubre de 1413, y después en las resoluciones immediatas al triunfo regio”.
Per exemple, es registra el lliurament de 7.990 sous barcelonins a Nicolás de Biota, escrivà de ració, que els va portar al setge
de Balaguer per pagar a les companyies armades i altres serveis; distribuint-se aquesta quantitat de la següent manera: a
Antón de Funes, Juan de Medina, Rodrigo de Torres, Diego de Carrión, Fernando de Lora, Juan de Zamora, Pascual de Conca
i Juan de Sevilla, de l’escuderia del rei, a raó de 90 sous barcelonins cadascun, en total 720; a Antón Roselló, Pedro de Vilanova i Rodrigo López Baxador, algutzirs de la casa del rei, 90 sous cadascun, amb un total de 270; a Fernando Díaz, Rodrigo
de Valladolid, Juan de Tañolino, Juan de Villalpando i Pedro de Mayorga, caçadors del rei, 135 sous cadascun, en total 675;
Juan de Precianos, cuiner, María López, bugadera, Sancho Marco, ajudant de càmera, Rodrigo de Medina del Camp, barber,
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Fig. 3. “El conde de Urgell en poder de
los hombres del Rey Fernando de Antequera” de Tamburini Dalmau (Museo de
las Artes de Sevilla. Colección Junta de
Andalucía)

Pedro de Alpello, ajudant de càmera; Pedro de l’Armes, Lope Ortiz, Sancho de Corporales, Salvador Tomé i Juan d’Orduña,
caçadors de casa del rei, a 270 sous cadascun, en total 3.240; a Lop de Benavente, ajudant de sastre, Pedro de Valladolid,
guarda, Juan Rodríguez, aiguader de la cuina, Juan de Valladolid, porter de la mateixa, Miguel de Toro, cuiner de companyia
i Pere Font, ajudant de Bernat Blasco, porter de porta forana, tots de casa del rei, a 120 sous, en total 840; a Francisco de Pereña, Alfonso de Ledesma, Juan de Aldea, Juan de Moraleja, Benedicto de Mecieto, Alfonso Pérez de Corporales, Alfonso de
Masueto i Álvaro de Salcilla, peons de la montería del rei, i a Gutiérrez de Barzana, ambaixador, i Juan de Faro, escrivà, a 135
sous cadascun, en total 1.350; i a Miguel de Toledo, escuder, Juan de Age, netejador de la plata, Alfonso de Medina, argenter
de la cuina, Mencia González, escombradora de la cambra, Leonor Pescadora, del pa del rei, Juana García, peixatera, María
Fernández de Bella i Catalina López de Bella, bugaderes de la cambra, María, cuinera de les viandes i Ana Francisca López de
Sevilla, brodadora de la cambra, tots de la casa del rei, a 90 sous per persona, en total 900 sous barcelonins (fols. LVII-LVIIv.)
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Però, a banda d’altres referències en bloc, com la precedent, es registren, així mateix i per associació, altres assentaments
comptables que il·lustren el desplegament de forces i mitjans posats en actiu durant el setge de Balaguer, i també en altres
paisatges d’Aragó, contra els seguidors urgellistes o a favor dels qui van intervenir per mandat reial en la confiscació dels
béns i dominis dels encausats.
Així, per exemple, en el bloc del contingent armat reclutat a aquest efecte i per al manteniment del setge, apareixen anotacions com les següents: al noble Juan Martínez de Luna, conseller i majordom del rei, es lliuren 500
florins per les cavalleries de Daroca (fol. XLv); a Pedro de Urrea, senyor del vescomtat de Rueda, 150 florins per
la meitat de l’interès de 3.000 que va prestar al rei per a les necessitats del setge (fol. XLI); 5 florins a Noha Chiniello, jueu de la vila de Híjar, com a procurador del noble Juan de Híjar, per l’interès de 400 florins per mes i mig, a
raó de 2 sous per lliura, per a l’atenció de la gent armada present en el setge (fol. XLIII); o també al mateix Juan
de Híjar el lliurament de 1.780 florins per la soldada de 50 homes a cavall i al servei del rei en la guerra (fol. XLV); i
també al noble Pedro Ximénez de Urrea, a través del seu procurador Juan de la Cavalleria, jueu de Saragossa, se li lliuren 1.700 florins pel sou de 100 homes a cavall i armats per al servei real en l’empresa bèl·lica (fol. LXVI).
En similars termes apareixen igualment esments als 300 florins lliurats a Blasco Fernández de Heredia, conseller reial
i governador d’Aragó, per 50 homes posats al servei reial en el setge de Trasmoz (fol. LX); o als 231 sous jaquesos i 90
florins per al cavaller i conseller, a més de batlle general d’Aragó, Ramón de Mur, per salaris de porters i justícies que van
vigilar els llocs de l’Ebre i de les muntanyes de Jaca, així com pel manteniment d’espies i correus dels passos pirinencs
per observar els anglesos que arribaven a l’Aragó per auxiliar al comte (fol. LXIII); amenaça d’invasió que apareix també
en el registre dels 8 florins lliurats al castellà Juan de Miranda i al navarrès Pedro Navarro per viatjar a Baiona i Olorón per
espiar si es preparaven tropes d’ajuda al rebel Antón de Luna (fol. XLIIv); o en l’esment de 20 florins lliurats a Fernando de
Villareal, escuder castellà de la companyia de Pero Núñez de Guzmán per les notícies sobre la victòria real sobre les tropes
angleses que havien recorregut terres aragoneses per auxiliar al comte Jaume (fol. XXXVI)
Quant a l’ús de maquinària militar, les anotacions són diverses: lliurament de 60 florins a Guillén Pardo per desplaçarse de Calataiud a Tarazona i d’aquí a Trasmoz per portar l’enginy, el trabuc i la bombarda del governador d’Aragó (fol.
XXXIX); 80 sous jaquesos al fuster Alfonso de Ferrera i a Ruiz de Barques, habitants a Saragossa, per transportar amb
carros els “penjadors dels enginys d’artilleries” des de l’església de Santa Engràcia de la capital a l’Ebre per al setge de
Balaguer (fol. XL); 16 florins a Martín d’Alcanyís, saragossà, pel seu sou i el de quatre homes que el van acompanyar amb
les carretes que portaven “l’enginy i trabuc” des de Saragossa fins a Balaguer (fol. XLV); o 576 sous jaquesos destinats a
Juan Maldonado, carreter d’ Alfocea, per portar un penjador de l’enginy i del trabuc i altres artilleries i cordes de cànem
des de Saragossa a Balaguer, trigant en el viatge divuit dies amb dues carretes, a raó de 9 sous per cadascuna i dia de
les quals van portar el trabuc, cordes i altres artilleries, i una altra per al penjador, a raó de 7 sous per carreta i dia (fol.L).
En relació amb l’armament portàtil, també es registren diversos assentaments comptables: 18 florins a Miguel Cosín de
Saragossa, per tres ballestes, a raó de 6 per cadascuna (fol. XLIII); 100 sous jaquesos a Martín García, porter de la reina,
per un viatge a Balaguer amb cavalleries carregades de ballestes (fol. XLIIIv); 6 florins a Pedro Casanova, traginer de
Manresa, per prestar dues cavalleries que van portar al setge ballestes i artilleria (ibidem); 20 florins per a Antón López,
regidor de la botiga d’Antonio Rubio, mercader de Saragossa, per tres ballestes, una de torn, que es van comprar i van
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portar a Balaguer (fol. XLIV), i altres 30 per a Jaime Casafranca, també mercader de Saragossa, per dues ballestes de
torn (fol. XLIVv); o l’assignació de 180 sous jaquesos a Farach i Famet, moros de Torrellas, per servir al rei en el setge de
Balaguer durant un mes com a ballesters, a raó de 3 sous cada dia (ibidem); i la de 246 sous i 4 diners jaquesos a Martín
d’Alcanyís, procurador de Juan de Fucinilla, veïns tots dos de Saragossa i carreters, per allò que encara se’ls devia dels
630 sous que van costar els cinc carros i sengles parells de bous prestats per portar artilleries al lloc assetjat (fol.LXXXv).
Finalment, en altres dedicacions també es consignen retribucions per diversos conceptes com, per exemple, en el cas
de la soldada lliurada a Pedro Cunchillos de Tarazona per cinquanta-sis ballesters i dos homes a cavall que va portar des
d’aquesta ciutat fins a Balaguer, dels cent sol·licitats pel rei, per quinze dies i a raó de 3 sous per cada ballester i jornada,
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suposant un total de 2.500 sous, assenyalant-se a més la paga d’un florí a cadascun i per dia si se sobrepassaven els
quinze estipulats en principi (fol. XLVI).
Capítol d’especial interès és el que recull el referit a les missions encomanades per a les operacions de confiscacions
dels béns dels sediciosos: a Pero Ortiz de Zavalza, saragossà, pels treballs d’acompanyar a Juan d’Épila, porter del rei i
comissari subdelegat seu, per ocupar i prendre els béns dels encausats a les muntanyes de Jaca, se li assignen 6 florins
(fol. LI); a l’esmentat Juan d’Épila pel salari de trenta-vuit dies que va ocupar per les susdites muntanyes jaqueses per
executar confiscacions juntament amb el notari Bernat Plaza, se li adjudiquen 265 sous jaquesos, a raó de 5 per dia, i pel
degut els quinze dies que va invertir a anar des de Saragossa a Balaguer per informar al rei (fol. LII); o la concessió de 280
sous jaquesos a Bernat Plaza, el susdit notari, pel salari de divuit dies que va acompanyar a Esteban, saragossà, porter del
rei i comissari delegat per ocupar els béns dels rebels en els llocs de Quart i Vilanova de Burjassot, Alagón i llocs del riu
Xaló i de Borja, així com pel salari de trenta-vuit dies que va viatjar també a Ejea, Tauste, Layana, Uncastillo, Sos i altres
llocs, juntament amb Juan d’Épila, porter i delegat comissari del rei, sent en total cinquanta-sis dies, a raó de 5 sous cada
jornada (fol. LIIv).
Dos registres, entre altres varis, de significat diferent però interessants són els que es refereixen a operacions relacionades amb la guerra: el que consigna 144 sous jaquesos pel ja esmentat notari de Saragossa Bernat Plaza per 124 peces
del procés i cartes públiques atestades per ell, en ordre de prendre i retenir els béns dels rebels per mans dels comissaris
regis i en diversos llocs propers a la capital del regne d’Aragó i les Cinc Viles prepirenenques, a raó de 1 sou i 2 diners per
peça (fol. LXVIv); o la referència al fet que els 1.900 florins assignats al governador Blasco Fernández de Heredia pel sou
de cinquanta homes a cavall i armats al servei real en la guerra contra el comte, es van anotar per l’escrivà de ració en el
llibre de comptes del corresponent a la soldada de la gent d’armes (fol. XLIXv).
És a dir, que la comptabilitat de tot el que directament o indirecta es va invertir, per diversos conceptes i finalitats, en
la guerra de Ferran I amb el comte Jaume d’Urgell en l’estiu i començaments de la tardor de 1413, es va anotar minuciosament en els llibres de la tresoreria reial, com s’ha vist a través de les mostres presentades anteriorment; servint d’exemple
per a altres operacions similars.
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Tenint en compte les darreres aportacions a la controvèrsia sobre el procés successori a la mort del rei Martí, el debat
no hauria estat per un dubte genealògic, sinó que en realitat es tractava d’un problema entorn del model polític. Així, amb
les elits catalanes dividides, una de les faccions, guiada sobretot per oligarques barcelonins, s’imposava tot defensant
un model polític que els assegurés la participació en el govern i que els permetés gestionar els seus interessos de grup.
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En un acte singular per l’època, uns súbdits s’erigien en representants de la “terra” per decidir quin sobirà volien (SABATÉ
2007). Preferien un rei elegit per conveniència, obligat sempre a pactar amb ells per tal d’obtenir recursos econòmics
(GARRIDO 2011).
La gran contradicció d’aquest grup, que inicia la via obstruccionista contra el comte Jaume d’Urgell des del mateix llit
de mort del rei Martí, és que acaba no controlant el procés. Al final els que lideraran la solució successòria seran les autoritats aragoneses i el papa cismàtic Benet XIII, que imposaran el seu candidat. Als primers els guiarà el desig de contrarestar
el lideratge català en les terres de la Corona i a l’antipapa, la voluntat d’imposar-se a Roma. Per això, el candidat que més
els convenia era l’infant Ferran, el regent de Castella. A Casp només es realitzarà l’escenificació de l’elecció, perquè la
decisió ja estava presa mesos abans.

Martí l’Humà, un rei que mor sense nomenar successor
El darrer rei de la nissaga catalana va cometre al final de la seva vida el més greu error que se li pot atribuir, en no
nomenar successor en el seu últim testament. Si en aquest afer hi ha algú molt mal aconsellat és “en primer lloc” aquest
sobirà que “a les portes de la mort” deixà els seus estats en aital situació crítica.
El mateix rei Martí havia nomenat Jaume d’Urgell lloctinent a l’Aragó i després governador general de tots els regnes,
càrrec que fins llavors ostentava el primogènit i que l’identificava als ulls de molts com a successor. Així, es convertia en la
mà dreta del rei, entomant aquests difícils càrrecs i intentant aplicar les ordres reials, a les que s’oposaven reiteradament
el justícia i l’arquebisbe de Saragossa. El comte haurà de pagar al llarg del procés la feblesa del darrer monarca enfront les
autoritats aragoneses i la incapacitat reial per acabar amb les lluites de bàndols a l’Aragó i a València.
Per als comtes Jaume i Isabel l’any 1410 seria l’inici del període més dur i amarg de la seva vida. El gener ja veien morir
el seu fill nounat, el desitjat hereu del comtat, un plançó també molt esperat pel mateix rei Martí. La mort d’aquest infant
potser va influir en l’ànim del rei per decidir-se a encarar la seva successió. Les sentides paraules del rei quan dóna el
condol a la seva germana i la seva reacció immediata ho podrien fer pensar: “Comtessa molt cara sor. De la nativitat del
fill que nostre senyor Déus novellament vos havia dat, de que l’altre dia nos escrivís, haguem tant gran plaer que a penes
vos ho poriem ab scriptura explicar. E la sua mort, que aprés havem sabuda, és estada a nós aytant de maior dolor com
més nós érem alegrats de la nativitat d’aquell. Beneyt sia nostre senyor Déus a qui plau que tant pochs en nombre siam
romases“ (COSTAFREDA 2013, 153).
L’endemà de la carta de condol als comtes, el rei Martí ja enviava missives als diputats dels seus estats anunciant que
volia designar a qui pertanyia la successió perquè “aprés nostres dies romanguen en pau i tranquil·litat nostres regnes”
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decessors” (GIMÉNEZ 1901,
265). Seguint aquest dret
consuetudinari,

l’eminent

jurista Guillem de Vallseca,
l’únic dels que votaren a
Casp que era prou imparcial i capacitat, no va tenir
cap dubte en la designació
de qui hi tenia més dret, el
comte d’Urgell, per ser el
parent més proper per línia
masculina.
Quan a mitjan maig el

Fig. 1. Monument al comte Jaume II
d’Urgell, realitzat per Víctor Pallarés Caballé l’any 1987 (Foto: Joan Bové)

rei es traslladava del palau
de Bellesguard al monestir
de Valldonzella, la seva salut es va deteriorar ràpidament. Un autor com Lorenzo Valla, que a la meitat d’aquell segle va
escriure una obra destinada a lloar el rei Ferran, dóna una versió dels darrers dies del rei Martí que ha estat reiteradament
citada. Afirma que la mare i la muller del comte no es separaven en cap moment del costat de la reina Margarida, que subministraven al rei aliments afrodisíacs i, fins i tot, que es deia que el van emmetzinar (VALLA 2002, 145). Unes afirmacions
que, volent calumniar la família del comte, només fan que contradir-se entre elles. En canvi, de la darrera carta conservada
enviada pel rei a la infanta dos mesos abans de la mort, no es pot deduir cap voluntat d’ingerència d’ella o del comte en la
vida privada del rei, tot i el desig d’aquest que la germana el visités: “Comtessa molt cara sor. Vostra letra havem reebuda
e havem haut gran pleer de vostra sanitat e de nostra cara neboda filla vostra, mas desplaer fort gran com nos havets fet
saber que no·ych porets ésser a Pasqua, car nós vos speràvem ab gran desig que havem de veure vos. Quant lo comte vostre marit partí de nós l’altre die nos promès que ell vos faria venir açi. E segons que vehem ha haut poca cura de actendre
ço que·ns havia promès. E nós, dubtants ja de ço, diguem li que si ell no us fahia venir nós trametríem per vós passades
les festes de Pasqua” (COSTAFREDA 2013, 153).
També segons Valla, la muller i la mare de Jaume d’Urgell es van acostar al llit de mort del rei per demanar-li que proclamés el comte com a successor. En no contestar, la comtessa hauria agafat el rei per la camisa, tot recriminant-li que
no reconegués rei el seu fill. Aquesta escena ha estat reiteradament citada per condemnar l’actuació de la comtessa mare

146

i, de ser certa, només indicaria la lucidesa de Margarida, que veia clarament que el futur del seu fill es jugava principalment en aquella partida. Perquè aquell mateix dia també es portava a terme la principal maniobra obstruccionista contra
el comte d’Urgell per part dels partidaris de la reina vídua Violant i del seu nét. Així, una comissió, que es deia delegada
per les Corts catalanes, es presentava al rei moribund per arrencar-li aquell famós “hoc” que serviria per encetar el debat
successori. No li demanaren al rei que nomenés successor perquè no els convenia, ja que el volien elegir ells. Quan el
Parlament català els requerí l’acta d’aquella suposada darrera voluntat del rei Martí, ni tan sols van poder presentar el document notarial original, que ha portat a creure que mai va existir (SOLDEVILA 1965).
Tot fa suposar que el rei Martí va fer omissió del seu deure de nomenar successor en la il·lusió de fer rei el seu nét
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il·legítim de pocs anys. Però Benet XIII, que havia donat suport a aquesta possibilitat amb la vista posada en la regència
d’un rei nen, finalment optà pel poder i els diners de Castella (GARRIDO 2010, 290).

Les vendes durant l’interregne
Després de la mort del rei, l’afer de la successió es va anar dilatant durant dos anys i el comte d’Urgell es va trobar
cada vegada amb més entrebancs per assolir la corona. La mort de l’arquebisbe de Saragossa en una brega amb Anton
de Luna, partidari del comte, va comportar l’arrenglerament dels antiurgellistes aragonesos amb l’infant de Castella i que
sol·licitessin l’entrada al regne de les tropes castellanes. Els partidaris del comte a l’Aragó es veien així perseguits, entre
ells el bisbe de Tarazona, a qui acabaren empresonant. Així mateix, els moviments del comte eren espiats contínuament
i quan es reunia el mes d’agost de 1411 a Agramunt amb el bisbe de Lleida, l’urgellista Pere de Cardona, en una trobada
que volien que fos d’incògnit, els espies de la Paeria de Lleida els seguien de ben a prop. A finals d’any, la mort del bisbe
lleidatà suposà una altra important pèrdua en el bàndol urgellista.
S’ha vingut criticant al comte que al principi del procés va ser feble quan més ferm havia d’haver estat, perquè davant
les pressions dels enviats catalans de la Generalitat i de la ciutat de Barcelona, havia renunciat al càrrec de governador
general. De tota manera, aquest càrrec patia de la mateixa debilitat de la monarquia, que per aconseguir recursos econòmics i poder armar un exèrcit havia de pactar amb els estaments. Tot el contrari que el seu oponent, el regent de Castella,
que gaudia de plena llibertat de decisió, del poderós exèrcit castellà i de grans recursos econòmics, tant de propis com de
procedents de les arques del regne veí. A la gran ambició i astúcia de l’infant Ferran, s’afegien a favor seu uns arguments
de molt pes per sumar voluntats, la força dels diners i de les armes.
En canvi, Jaume d’Urgell només va poder comptar amb els recursos propis. Per començar durant l’interregne va haver
de vendre els senyorius que tenia al territori de Barcelona, que eren Caldes, Piera, Cervelló i Sant Vicenç dels Horts, on la
infanta hi tenia assignada la seva renda. En vida del rei Martí ja havia venut la vila de Granollers, segurament per les despeses dels càrrecs, ja que va fer la venda pocs dies després de ser nomenat governador general.
El comte d’Urgell veia clarament que calia fer front a l’entrada de tropes castellanes, però la seva demanda al Parlament català de reprendre el seu antic càrrec de governador general i poder convocar les hosts reials no va ser escoltada.
Per altra banda, les exigències d’aquest mateix parlament al regent de Castella, ordenant la retirada de les seves tropes no
tenien cap efecte, però, tot i així, encara recriminaven a Jaume d’Urgell els seus preparatius bèl·lics. Per això, el comte va
fer reunir a la vila d’Agramunt els prohoms de tots els llocs del comtat d’Urgell i vescomtat d’Àger i els demanà diners per
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defensar la successió al regne. Els diners que reuní foren tramesos a França on es trobaven les tropes que calia contractar
(BOFARULL 1868, I, 150). També venia censals i senyorius del comtat d’Urgell, com ara Concabella i Gra i, més endavant, va
haver de vendre a carta de gràcia la baronia de Ponts i un censal obligat sobre les rendes dels feus d’Agramunt i Balaguer.
Amb els diners arreplegats es van contractar tropes que havien d’auxiliar el governador de València i els urgellistes
valencians contra la invasió de tropes castellanes. Se sap que en l’exèrcit que es va organitzar també hi havia cavallers i
peons de diferents llocs del comtat, com Tomàs Sacosta, senyor d’Almenara, que així ho declara en el procés. L’ajuda no
va arribar a temps i els valencians partidaris del comte Jaume foren vençuts per les tropes castellanes. Pocs mesos després d’aquesta derrota, el juny de 1412, a Casp es va fer la declaració de l’infant de Castella com a rei. La decisió ja estava
presa mesos abans, quan la llista dels compromissaris, ideada pel papa Benet i imposada per les autoritats aragoneses
sota amenaça de ruptura, fou acceptada pels representants catalans sense canviar cap nom.

La senyoria del comtat després del canvi dinàstic
Pel testimoni de la comtessa Margarida durant el seu procés se sap que després de la declaració de Casp, i mentre a
Balaguer es debatia el partit que havia de prendre el comte, aquest, per tal d’assegurar el futur de la seva família, els va
cedir tots els seus dominis. Es veu que la mateixa Margarida va demanar que li fes reconeixement del dret que tenia en
alguns dels senyorius per la part del seu difunt fill Joan i per tot el que aquest li havia deixat. Joan d’Urgell, germà petit
del comte Jaume, hauria mort en circumstàncies desconegudes a Sant Boi de Llobregat entre la tardor de 1411, quan està
documentat per darrer cop, i la primavera següent1.
Al cap de pocs dies de la demanda de la mare el comte li va vendre a carta de gràcia tots els senyorius que tenia a
l’Aragó. A la germana Elionor per assegurar-li el dot li va cedir Menàrguens, Os, Montmagastre i altres petits llocs. També
va donar a Elionor Castelló de Farfanya, però després de la mort de la mare que el tenia pel seu viduatge. A la infanta li va
donar a compte del dot els llocs de Balaguer, Agramunt, Albesa, Linyola, Àger i tot el vescomtat. A la germana Cecília no li
féu cap donació ja que el seu casament amb l’hereu del comte de Cardona ja estava assegurat pels capítols matrimonials
(BOFARULL 1868, I, 381). Tot i que el comte havia pensat d’anar-se’n, finalment, decidí no abandonar la seva família ni els
seus dominis. Alguns dels testimonis interrogats en el procés coincidien en afirmar que en aquesta decisió influí molt la
seva mare.

Intents de conciliació entre el rei i el comte
Un cop el nou rei convocà corts a Saragossa, la comtessa Margarida procedí a enviar un procurador per fer-li homenatge
pels senyorius que el seu fill li havia cedit a l’Aragó. Els darrers dies d’octubre, Ferran ja es trobava a Lleida i fins allí es van
desplaçar també els procuradors del comte Jaume per concertar un acord amb el rei. Aquests van acabar jurant-li fidelitat
en nom del comte però sense aconseguir cap compensació per a Jaume d’Urgell. Per la declaració en el procés d’un cavaller
que resistí dins Balaguer, Martín López de Lanuza, la voluntat del comte era d’arribar a un acord amb el rei sempre que aquest
li oferís algunes compensacions: “ans stant lo dit don Jacme assetgat li oy dir diverses vegades que si lo senyor rey li servara
la meytat dels capítols que·l havia promès, ell lo servirie milló que jamés hagés fet als reys passats” (BOFARULL 1868, I, 224).
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1. Arxiu de la Corona d’Aragó (en endavant, ACA), Cancelleria, reg. 2404, f. 63v i Cartes reials Ferran I, 1434.

Els capítols promesos pel rei a Jaume d’Urgell tindrien a veure amb l’oferta de matrimoni entre el seu tercer fill
i l’hereva del comtat, una compensació econòmica per les despeses de la successió i una renda anual vitalícia. Aquesta
oferta hauria estat després desestimada, potser en assabentar-se el rei amb gran decepció que les arques reials estaven
buides o perquè preferia casar els seus fills amb les princeses castellanes. S’hauria perdut així una oportunitat de conciliació entre el rei i el comte que hauria pogut aportar una sortida al conflicte.
D’aquella tardor i hivern també es conserva documentació diplomàtica entre el rei i la infanta Isabel, que hauria intentat aconseguir una relació, si més no formal, amb el monarca2. De tota manera, aquest propòsit segurament era inassolible
amb el comte sotmès a fortes pressions no només per part del rei sinó també pel fustigament per part del lloctinent del
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governador i d’altres oficials reials i també per la lleialtat cap als seus mateixos partidaris.
2. ACA, Cancelleria, reg. 2401, f. 36v i 98.

Fig. 2. El Castell Formós
(Foto: Museu de la Noguera)
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Declaració d’hostilitats
Un dels principals prohoms agramuntins, Tomàs Sacosta,
també fou interrogat en el procés contra la comtessa Margarida. En la declaració se l’acusava d’haver-lo enviat l’hivern de
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Múrcia i el matrimoni amb la seva filla Elionor. En haver tornat
a finals de febrer d’aquest viatge, la comtessa s’havia enfadat
amb ell perquè no s’havia compromès en tot el que ella volia.
Tomàs ho trobava excessiu i no volia enganyar el comte Jaume, ja que aquest no li havia demanat que fes aquells tractes.
També posava en boca de la comtessa unes paraules que de
ser certes dirien molt del tarannà de la mare del comte: “Jo,
dix ella, per ço com tothom diu que mon fill no fa sinó ço que
jo vull, e és ver que de les coses qui tornen a son profit ell me
creu he li bestrets diners ab que se’n és anat. Em tench per dit
que mentra res haja de bestraure ho tot et fer per manera que
jo faça haver lo regne a mon fill car ell a vegades adormse en
sos afers, mes jo·l punyaré” (BOFARULL 1868, I, 386).
Aquest context i aquestes paraules contundents de la
comtessa Margarida lligarien amb les que li atribueixen els
historiadors Zurita i Monfar dirigides al comte Jaume, “Fill, o
rei o no-res” (BOFARULL 1853, II, 453). L’expressió també es

Fig. 3. Heràldica de Margarida de Monferrat a la font de Castelló de Farfanya
(Foto: Museu de la Noguera)

troba a l’obra apòcrifa La fi del comte d’Urgell, en aquest cas
posada per l’anònim autor en boca del mateix comte, que per
influència de la mare i la muller hauria dit “que ell volia ésser rei, o no-res” (SALAS 1931, 25 i 31).
Malauradament, a partir de la primavera els fets es precipitaren. Al regne de València a mitjan maig ja rebien ordres
del rei de preparar tropes per anar a combatre els rebels i les milícies estrangeres que pretenien ocupar castells i llocs de
l’Aragó en ajuda de Jaume d’Urgell. Durant el procés un dels principals càrrecs de què s’acusà al comte fou el d’haver enviat
una partida d’homes de diferents llocs del comtat a prendre la ciutat de Lleida per Sant Joan, tot i que l’intent no reeixí .
A finals de juny el rei ja ordenava desposseir el comte d’Urgell de tots els senyorius que tenia als regnes d’Aragó i València. Així mateix, a primers del mes de juliol també donava ordres de confiscar tots els béns que foren del comte Pere per
tal d’invalidar les donacions que havia fet el seu fill Jaume. D’aquesta manera, castigava no només al comte, sinó també a
les dones de la família, que quedaven en la misèria en perdre els drets que tenien pels seus dots en el patrimoni del comtat, una mesura del tot il·legal. Davant d’aquesta situació, on ho veia tot perdut, el comte es veuria abocat a la resistència
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fins a les darreres conseqüències.

El setge de Balaguer
El setge a la ciutat de Balaguer va començar a principis d’agost de 1413. Llavors tota la família comtal es trobava dins la
ciutat del Segre, fins i tot, la comtessa mare que s’hi havia traslladat des de Castelló perquè segons digué “ab son fill volie
viure o morir” (BOFARULL 1868, I, 486). Un cop iniciat el setge Jaume d’Urgell féu reunir el seu consell i aquest acordà que
el comte se n’anés i que la infanta es quedés per pactar amb el seu nebot el rei i treure’n el millor partit possible. Diversos
testimonis del procés declaraven que fou la comtessa Margarida qui al final va convèncer el seu fill que no marxés per
temor que les ires del rei anessin contra ella.
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El comte tenia llavors en contra, fins i tot, alguns dels que foren els seus principals partidaris en el conflicte successori
i que ara ja col·laboraven activament amb el nou rei. Aquest era el cas del comte de Cardona que el mes de juliol escrivia
al rei sobre les gestions que havia fet per aconseguir la rendició d’alguns castells i també dels informes que havia rebut de
dos espies que havia enviat a Balaguer i a Agramunt3.
Durant el temps que durà el setge les forces reials van anar rendint i ocupant les viles i pobles del comtat, fins que
la seva capital va quedar completament aïllada i va començar a faltar-hi el més necessari. Pel procés se sap que tot i
l’aïllament algunes persones havien pogut entrar de nit a la ciutat portant gallines i formatges, però de tota manera, la
falta d’aliments va arribar a tal punt que el cavaller Martin López de Lanuza, que com s’ha dit resistia al costat del comte,
havia d’aconseguir-ne als mateixos assetjadors. Aquest declara en el procés que “sabia greu a la dita comtessa perquè ell
testimoni prenia del real carn o algunes vitualles dient que abans menjaria rates o gats que res que fos dels enemichs de
son fill” (BOFARULL 1868, I, 227). L’escena al forn de Balaguer que relata La fi del comte d’Urgell, on el comte es presentà

Fig. 4. Castell de Castelló de Farfanya
(Foto: Museu de la Noguera)

demanant pa perquè a palau feia dos dies que no en menjaven, és força
versemblant després de gairebé tres mesos d’assetjament (SALAS 1931,
28).

Unes cartes als prohoms d’Agramunt, les darreres conservades de Jaume d’Urgell
A primers d’agost la vila d’Agramunt també es trobava assetjada pel
governador de Catalunya Guerau Alemany de Cervelló, acèrrim enemic
del comte Jaume. Es veu que els primers dies del setge dos prohoms
agramuntins van obtenir llicència del governador per anar a Balaguer a
parlar amb el comte. Un d’ells, el jurisperit Andreu Serra, declarava en
el procés que estant en presència del comte va arribar el cavaller Ramon Berenguer de Fluvià i es deia que portava una carta d’aliança amb
el fill del rei d’Anglaterra (BOFARULL 1868, I, 148). Aquesta declaració
donava suport a una de les més greus acusacions que s’havien formulat contra el comte, la d’aliar-se amb forces estrangeres per fer-se amb
la corona.
3. ACA, Cancelleria, Cartes reials Ferran I, 312.
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El rei Ferran, que ja havia arribat davant Balaguer, confiava que Agramunt es retés el mateix dia 4 d’agost, però els de la
vila resistien. Mentrestant, el comte Jaume, segurament coneixedor dels tractes de capitulació que feien els d’Agramunt,
va enviar el dia 16 d’agost una carta al batlle, paers i prohoms de la vila on els comunicava que confiava en la seva lleialtat
i que encara esperava que se li faria justícia: “a breu nós haurem tal esforç que·n sirets molt alegres e confortats per tal
forma que nostra justícia serà vista contra tots aquells qui tiranament nos perseguexen4”. Simultàniament, va enviar una
altra carta a Francesc Sacosta i als gentilhomes agramuntins on els agraïa la defensa de la vila i els assegurava que serien
recompensats (VENDRELL et al. 1956, 151-152).
No sabem si aquestes missives van arribar als seus destinataris o van ser interceptades, però de tota manera, la vila
d’Agramunt es rendia la jornada del 20 d’agost. Prèviament, s’havia negociat la capitulació (GIMÉNEZ 1901, 336), on les
autoritats agramuntines entre altres demandes sol·licitaven que la vila continués en mans de la infanta Isabel, i si no podia ser que la senyoregés el rei o el seu primogènit. També demanaven que es fes remissió general de penes a tots els
agramuntins i, fins i tot, als homes del Forcall i altres estrangers que fossin a la vila. El governador acceptava la remissió
de penes excepte en el cas dels homes del Forcall. Aquests serien els urgellistes procedents de les aldees properes a
Morella que durant l’interregne van lluitar contra les tropes castellanes que envaïren el regne de València i que després
van continuar donant suport al comte d’Urgell. Els homes del Forcall, que havien estat processats per aquesta causa i les
seves cases enderrocades, estarien refugiats a la vila d’Agramunt. Les condicions de la capitulació de la vila agramuntina
foren confirmades pel rei estant a Lleida el dia 2 de gener de l’any següent5.

La rendició del comte d’Urgell
A partir d’octubre ja ningú podia entrar o sortir de Balaguer, sinó era per rendir-se. Per paraules del mateix rei se sap
que l’ajuda que va rebre contra el comte d’Urgell era incontestable, ja que no solament li arribaven tropes, subministraments i diners de tots els indrets dels seus regnes sinó també de Castella i, a més, hi havia milers de soldats castellans a
la frontera preparats per intervenir quan ell ho sol·licités: “ab tan gran esforç e ab poder de dos regnes ço és de Castella
e Aragó justats ensemps si lo cas ho requerra serem ben poderosos” (GIMENEZ 1901, 351).
Els assetjats sofrien moltes penalitats, ja que la ciutat era combatuda contínuament de tots costats per les bombardes i
altres artilleries que enfonsaven part de les muralles i dels edificis. També va influir molt en l’ànim dels resistents la pèrdua
per traïció de la denominada “casa de la comtessa”, que seria l’edifici del beateri que Margarida havia fet construir prop
del monestir de predicadors.
Per la declaració en el procés del notari Nicolau Cerdà se saben alguns detalls dels darrers dies del setge. El notari va ser
testimoni de la reunió del comte amb els paers i prohoms de Balaguer a l’església de Sant Salvador, on aquests li demanaren
que salvés la seva vida, tot veient que la gent estrangera se n’anava i no tenia socors, i així ells podrien respondre a la requesta del rei per no ser considerats traïdors. Uns dies després el mateix comte informava als prohoms balaguerins, aquest cop
reunits a l’església de Sant Miquel, dels tractes de rendició que s’havien iniciat entre la infanta i el duc de Gandia: “si ell se
metie en poder del rey que serie assegurat de mort e de toliment de membres mas no de presó e axí ells que li consellasen”.
4. ACA, Cancelleria, Cartes reials Ferran i, 366 i 373.
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5. ACA, Cancelleria, reg. 2392, f. 147.

El notari també va veure com uns dies després la infanta sortia de la ciutat per entrevistar-se amb el rei, sortida que es va
repetir l’endemà, quan el duc de Gandia i el comte també parlaren i afegia: “don Jayme se devie metre aquell dia en poder
del senyor rey, axí com de fet si mes aquell matex dia en la vesprada e sa mare e les germanes” (BOFARULL 1868, I, 126-127).
Així, la infanta el dia 31 d’octubre va sortir per segon cop de Balaguer per parlar amb el seu nebot el rei i comunicar-li que el
seu espòs havia acceptat lliurar-se aquell mateix dia. Isabel, que es trobava en avançat estat de gestació, havia aconseguit
amb els seus precs que el rei perdonés la vida, la mutilació i l’exili perpetu dels seus regnes al seu marit i també als habitants
de la ciutat.
Un cop Jaume d’Urgell sortí pel portal de la muralla fou portat davant del rei, a qui demanà de genolls misericòrdia, en
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una tràgica escena entre els dos rivals, que fins aquell moment no s’haurien trobat mai cara a cara. L’endemà un notari i
també paer de Balaguer i un nunci es desplaçaren fins la barraca del campament reial on tenien detingut Jaume d’Aragó,
que es trobava acompanyat per la infanta Isabel. En demanar al comte què havien de fer, els contestà que la senyoria
de la ciutat la tenia la infanta, i aquesta els ordenà la rendició: “Jo us conseyll e us man que tota vegada que lo senyor
rey vos manarà, que·li ubrau les portes de la ciutat de Balaguer. E liurat-li les claus de la ciutat, si·us o mane. E prestat-li
sagraments e homenatges e fealtat” (DOMINGO 1997, 165). L’endemà Jaume d’Urgell fou portat pres al castell de Lleida i
la infanta el va seguir fins a la capital del Segre. El diumenge següent el rei Ferran va fer l’entrada triomfal dins la ciutat de
Balaguer pel portal de Lleida i alliberà els balaguerins de la lleialtat que devien al comte i a la infanta. També va manar que
la resta de la família, la mare, les germanes i les tres filles es traslladessin a Lleida. Monfar també informa del saqueig del
palau comtal pels soldats (BOFARULL 1853, II, 537).
Tots els béns de la família i les joies els foren embargats i el que poguessin tenir encomanat o empenyorat fou buscat amb
insistència pels oficials reials. No solament el comte fou sotmès a procés per crim de lesa majestat, sinó que la comtessa
Margarida i la seva filla Elionor també foren processades i els fou confiscat tot el que tenien per haver-li donat suport. L’altra
filla, Cecília, no sofrí procés però també va perdre el dot que li havia deixat el seu pare (COSTAFREDA 2011). La infanta Isabel
no fou tampoc sotmesa a procés, però com a les altres dones de la família el rei Ferran la va deixar desproveïda de patrimoni
i amb les seves petites filles també va passar moltes penúries econòmiques (COSTAFREDA 2013).

La situació de les poblacions comtals després de la incorporació a la corona
La situació econòmica dels pobles urgellencs era molt difícil, ja que es trobaven endeutats amb molts censals i en el
conflicte bèl·lic havien perdut molts béns. A més, si els deutes per causa de l’afer de la successió i la guerra no fossin prou,
el rei també va ordenar que es cobressin tributs especials en tots els llocs que foren de Jaume d’Urgell per contribuir a pagar
les excessives despeses que havia tingut durant les fastuoses festes de la seva coronació. Els d’Agramunt van reclamar, ja
que es consideraven exempts d’aquesta mena de demandes, i encara a finals de l’any 1414 no havien volgut pagar. El rei els
va amenaçar que si no pagaven s’executarien els béns de la Paeria i dels particulars6.
El tracte de la capitulació on es demanava que si Agramunt no podia continuar en poder de la infanta, tingués per senyor
el rei o el seu primogènit, no es va complir. Balaguer i Agramunt no van estar gaire temps en poder reial, ja que el jove rei
Alfons les va cedir molt aviat al seu germà l’infant Joan. Més endavant, la vila agramuntina va ser empenyorada i venuda.
6. ACA, Cancelleria, reg. 2404, f. 99 i reg. 2386, f. 79.
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Fig. 5. Detall dels capitells de la portalada principal de l’església de Santa Maria
d’Agramunt (Foto: Museu de la Noguera)
154

Per als jueus del comtat també van ser anys molt difícils. El mateix rei a finals de 1413 reconeixia que les aljames de
Balaguer, Agramunt i Pons estaven tant carregades de censals i violaris que si els creditors no feien una reducció d’aquests
deutes, els jueus haurien d’abandonar aquests llocs7. Les principals famílies jueves de la vila agramuntina amb els síndics
cristians de la Paeria també havien de fer front al deute contret per ajudar el comte Jaume. A més, uns d’aquests jueus
agramuntins Isaac Baruch i Samuel de Piera foren denunciats per haver intentat entrar a Lleida per Sant Joan amb la gent
armada del comte i, tot i que es declaraven innocents i la seva avançada edat, van anar a la presó8. Així, un altre dels tractes
de la capitulació d’Agramunt, on el rei perdonava els habitants que havien servit al comte, tampoc s’hauria complert.

Les vendes dels pobles del comtat
Les conseqüències negatives del procés successori, del resultat de l’elecció i del processament de Jaume d’Urgell cauran, en primera instància, no solament sobre la família comtal, sinó també sobre els seus súbdits. A més d’haver de donar
suport al comte en les despeses i en la lluita, hauran de sofrir els perjudicis derivats de les vendes de llocs i jurisdiccions,
que serviran al nou rei i al seu successor per pagar els que els havien ajudat a obtenir el tron i per aconseguir recursos
econòmics. En poc temps hauran alienat gairebé tots els dominis catalans, aragonesos i valencians del comte, una llista
molt llarga de vendes i donacions que ja va enumerar Monfar (BOFARULL 1853, II, 626-639).
A Catalunya ni per part dels estaments, ni de les ciutats reials no s’aixecà cap veu per criticar la donació o venda
dels pobles del comtat d’Urgell. Quan aquests estaments pactistes i oligàrquics s’enfrontaran als Trastàmara ho faran
defensant més els seus propis interessos que no els de la terra que deien representar (BELENGUER 2012). En canvi, Joan
Mercader, batlle general de València, un any després de la confiscació al comte Jaume va gosar retreure en una carta al
rei que les vendes de llocs per aconseguir diners “són odioses a tots los pobles“ i que “és un gran pecat irremissible, sens
restitució, que·ls pobles, dels quals a vós és dat lo regiment per Jhesu Christ, axí en llur benefici, com en lo vostre, vós los
venats o donets o alienets, axí com si fossen bous o moltons” (TINTÓ 1979, 241). Unes paraules que reflectint el sentiment
general dels pobles afectats que es resistiren a la seva venda, no tingueren cap efecte sobre el rei Ferran, a qui van venir
molt bé els dominis embargats al comte d’Urgell per a premiar els seus partidaris i afermar-se en el poder.

7. ACA, Cancelleria, reg. 2392, f. 138.
8. ACA, Cancelleria, reg. 2433, f. 134.
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1. Arcuacions per a la tribuna de jardí (?)
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en pedra

Dimensions:

175 x 32 x 700 cm

Cronologia:

Finals del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2762

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, làm. sense numerar;
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FITÉ 1997, 154

2. Imposta
Taller gironí
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en pedra

Dimensions:

9 x 38 x 23 cm

Cronologia:

Finals del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2697

Bibliografia:

Inèdit
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3. Bloc decorat amb traceries, llosa i base
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en pedra

Dimensions:

36 x 64 x 35 cm (bloc)
15 x 68 x 47 cm (llosa)
20 x 86 x 55 cm (base)

Cronologia:

Finals del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 118, MN 2777,
MN 2776

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, làm. sense numerar

4. Fragment de capitell
Taller gironí

158

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en pedra

Dimensions:

9 x 19 x 19 cm

Cronologia:

Finals del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2714

Bibliografia:

Inèdit

Del jaciment del Castell Formós de Balaguer procedei-

L’arribada dels materials prefabricats gironins a Balaguer

xen un conjunt de materials arquitectònics, escultòrics i

no s’atesta únicament en aquestes restes aparegudes al

decoratius que tenen a veure amb la reforma que el comte

Castell Formós. Al Museu de la Noguera es conserven

Pere II d’Urgell (1348-1408) va iniciar a finals del segle XIV.

dos capitells més corresponents a aquestes produccions

Entre els que aquí analitzem hem de referir-nos, en primer

seriades (MN 1727 i MN 2089), que van ser localitzats com

lloc, a una imposta i un capitell, fragmentaris, d’aplicació

a material de rebliment en sengles cases del carrer Barri-

arquitectònica. Ambdós es corresponen amb els models

nou. La utilització dels elements prefabricats gironins a les

comercialitzats pels tallers gironins durant els segles XIV

obres del Castell Formós efectuades per Pere II d’Urgell,

i XV, que van tenir gran èxit arreu de la Corona d’Aragó

pot posar-se en connexió amb una dada documental que

(ESPAÑOL 1999a, 77-127; ESPAÑOL 2009a, 963-1001).

referma l’interès del comte per aquest tipus de materials.

Tanmateix, i com era habitual, no van ser realitzats amb

El 15 de juny de 1386 adquiria, per 1.250 sous, vint-i-cinc

la característica pedra calcària nummulítica de les pedre-

parells de columnes amb “les bases els capitells i les tau-

res gironines, que es destinava normalment a altres ele-

letes [impostes?]”, del claustre de Sant Feliu de Girona

ments com les columnes. El capitell, recuperat en la cam-

(CHAMORRO 2004, 220), que havia estat desmuntat el

panya d’excavació de 2013 i que ha perdut el cos inferior,

1374 —per perill de setge a la ciutat— catorze anys després

correspon a un dels dos models habitualment difosos per

d’haver-se construït. La liquidació definitiva de la compra

aquests tallers gironins des d’inicis del segle XIV, el de dos

es va efectuar quatre anys més tard (MASIÀ 1945, 347 i

nivells sobreposats amb fulles de lliri.

356-357; MARQUÉS 2001, 141-142; CHAMORRO 2004, 188;

Pel que fa a la imposta, també es troba mutilada, ja que

ESPAÑOL 2009a, 972, nota 28). Prèviament, el 12 d’octubre

ha desaparegut un dels costats. Tot indica que només era

de 1385, el comte havia fet una donació a l’obra de 22 sous

treballada per tres de les seves cares, cosa que podria

(CHAMORRO 2004, 212), que potser cal entendre com

indicar que es trobava ubicada en un dels muntants d’un

una preparació del terreny de cara a l’adquisició de les

finestral. En dues d’elles hem conservat l’habitual decora-

columnes. En qualsevol cas, la cronologia de l’operació

ció amb rosetes, que retrobem en diferents patis i claus-

s’adiu molt bé amb el procés de reforma del Castell For-

tres elaborats amb materials gironins, com poden ser el

mós, i és possible que el comte volgués destinar aquestes

palau abacial de Santes Creus, el claustre alt del monestir

columnes a les obres de la seva residència balaguerina,

de Ripoll, el de Sant Joan de les Abadesses, o els claustres

tal vegada pels finestrals amb traceries de guix que va fer

desapareguts de Santa Anna i Santa Caterina de Barcelo-

construir per aquells anys (cat. 2). Tanmateix, no descar-

na. Aquestes impostes no eren exclusives dels claustres,

tem que volgués emprar-les en algun altre dels projectes

sinó que podien aparèixer en finestrals de residències

arquitectònics que va promoure.

(ESPAÑOL 1999a, 77-127; ESPAÑOL 2009a, 963-1001). Ho

A banda d’aquests elements vinculables a les produccions

trobem, per exemple, en un finestral del castell de Ciuta-

seriades gironines, l’altre conjunt de materials que aquí

dilla, on veiem tres impostes decorades amb rosetes, una

estudiem troba origen en una mateixa estructura gòti-

d’elles, la del muntant, de tipologia anàloga a la que estu-

ca del palau residencial comtal, que va restar inacabada

diem aquí, ja que presenta tres cares treballades (TORRES

el 1413 coincidint amb l’ensulsiada del comtat. Es tracta

2004, 72).

d’un conjunt de dovelles i altres elements que conformen
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un seguit d’arcuacions. Les dovelles, de perfil motllurat,

es troba treballat per dues de les seves quatre cares, cosa

van ser molt ben tallades i segurament arrancaven d’uns

que indica que devia anar encastat en un angle. A la banda

suports dels que desconeixem la factura i alçada. En tot

frontal advertim dos nivells de decoració, el superior, amb

cas, si havien de ser pilars, es van plantejar per servir de

un fris on apareixen quatre losanges amb formes tetralo-

suport a l’arrencament comú de les arcades.

bulades a l’interior. Els espais intermedis van ser decorats

Després de conservar-se durant anys al jaciment del

amb formes trifoliades. Al registre inferior trobem una

Castell Formós, i coincidint amb l’organització d’aquesta

decoració d’inspiració arquitectònica amb quatre arcs

exposició, una part s’ha muntat al Museu de la Noguera

apuntats emmarcats per un guardapols, en què s’alternen

sobre unes cintres de fusta. Amb aquesta complexa ope-

els arcs exempts sobre petits capitells motllurats i altres

ració s’ha aconseguit que prengui forma un conjunt de

sostinguts sobre baquetons. A la cara lateral advertim una

blocs de pedra fins ara inconnexos i que se’n pugui efec-

decoració similar, a la manera d’una claraboia de traceria

tuar una lectura arquitectònica acurada, amb l’objectiu de

gòtica formada per l’entrecreuament d’arcs apuntats, amb

poder percebre les mesures reals de l’estructura i veure

decoracions trilobulades i un petit rosetó central. L’arc res-

com s’haurien pogut integrar dins la residència comtal.

ta emmarcat per un guardapols de perfil més marcat que

Avui, sis-cents anys després de la seva realització, podem

el de la cara frontal, i que permet la creació de formes

confirmar el que alguns especialistes ja havien apuntat

trilobulades a l’extradós del primer.

en assenyalar que podia tractar-se d’un mirador iniciat en

Aquest bloc treballat amb gran delicadesa s’exhibeix

temps del comte Pere, tot i que mai s’enllestí (FITÉ 1997,

al Museu de la Noguera juntament amb dues bases de

154). Al jaciment resten diferents blocs de pedra que per-

morfologia diferent, i que potser van formar part de la

meten suposar que la galeria tindria, com a mínim, qua-

mateixa estructura arquitectònica. Cap dels tres elements

tres arcades.

lliga exactament amb els altres dos, però es detecta una

Es té coneixement d’aquests elements des del 1967, quan

correlació de mesures i volums i, fins i tot, una coincidèn-

es van efectuar les primeres excavacions arqueològiques

cia en el tipus de pedra amb que foren executats, com a

al jaciment del Castell Formós. El responsable d’aquella

mínim, entre les dues bases, que és la mateixa que la de

primera intervenció arqueològica, Lluís Díez Coronel, en

les arcuacions descrites anteriorment. En qualsevol cas,

la seva primera publicació sobre els vestigis apareguts al

sedueix la idea que les bases i el bloc esculpit poguessin

jaciment, ja va advertir que l’important conjunt de dove-

ser elements destinats a les desaparegudes estructures de

lles d’època comtal formava part d’una estructura que

suport del mirador abans esmentat. Tanmateix, no tenim

mai s’havia arribat a muntar (DÍEZ-CORONEL 1968, làm.

cap element de judici que ens permeti confirmar-ho.

sense numerar). En aquest sentit, no es detecten vestigis

Avui per avui l’única evidència que permet considerar

d’argamassa i veiem que algunes dovelles es troben a mig

l’estructura com un mirador és l’existència de la galeria

treballar, com pot veure’s entre les conservades encara al

d’arcades. Aquestes estructures, també designades en

jaciment.

època medieval amb el terme “paradís” (PICARD 1971, 159-

Díez publicava també en aquell primer estudi, un interes-

186), van ser ben habituals als palaus d’aquell moment,

sant comentari sobre un bloc de pedra decorat amb tra-

i se n’han documentat algunes a les terres de Ponent.

ceries gòtiques. Presenta unes dimensions considerables i

Per exemple, tenim constància de la que hi havia al cas-

tell del Rei de Lleida, que era una estructura oberta a la

tractava d’una galeria de doble nivell que es va emplaçar

muralla del recinte castral; o del mirador articulat a la

en un dels costats del jardí, adossada al mur exterior del

galeria meridional del claustre de la Seu Vella (ESPAÑOL

Saló del Tinell, a l’actual pati del Museu Frederic Marès.

1996, 454-457 i 479-481; ESPAÑOL 2004, 360). També es

Als palaus àulics hispans de la baixa edat mitjana va ser

tenen referències de l’existent a l’antic palau episcopal de

recurrent la construcció de galeries d’esplai o esbarjo

Lleida que, atesa la seva rellevància, degué motivar que

que permetessin l’adequada contemplació dels jardins.

tot el palau fos conegut popularment com lo mirador.

Era la missió que tenien la de Barcelona i les documen-

Fora de la ciutat i d’època baixmedieval, l’única que ens

tades pels mateixos anys al Palau Reial de València, així

ha pervingut és la del palau d’estiueig del bisbe de Llei-

com als palaus d’Olite i Tafalla, a Navarra. Durant tota la

da a Aspa (VELASCO-MARTÍNEZ 2007, 318-319 i 327-331).

seva vida, el comte Pere va emular determinades actituds

Se’n coneixen força exemples fora ja de l’àmbit lleidatà,

reials davant les formes artístiques, el luxe i l’ostentació, i

entre els quals destaquen el del palau reial de Perpinyà,

això ens porta a considerar que els termes en què va ser

el cèlebre mirador de l’Almudaina de Mallorca (DOMENGE

dissenyat l’enjardinament del Castell Formós no diferien

2014b, 228-236), o el del castell de Vall-de-roures (Terol),

en excés del verger del Palau Reial Major. D’aquí que el

del temps de l’arquebisbe Dalmau de Mur.

comte pogués projectar una llotja similar a Balaguer —

Cal tenir en compte que alguns dels miradors esmentats

sobre aquestes qüestions vegeu el nostre text dedicat al

esdevenen galeries elevades articulades a partir d’un

Castell Formós en aquest mateix catàleg, on desenvolu-

seguit de finestrals, una opció que tampoc pot descartar-

pem més àmpliament la proposta i incloem l’aparell crític

se per a les arcades de Balaguer. En aquest sentit, una

corresponent.

opció plausible és que formessin part del corredor que

D’altra banda, la bona factura de les motllures i la preci-

el comte pretenia construir per sobre de la muralla del

sió del tall de les dovelles ens situen davant d’una obra

recinte fortificat i que havia de permetre l’accés dels fra-

d’excel·lent execució que pot apropar-se a d’altres empre-

res franciscans que havien d’instal·lar-se a tocar del palau,

ses contemporànies de gran qualitat, com el claustre de

segons les seves disposicions testamentàries del maig de

Sant Pere d’Àger, finançat pel mateix comte Pere d’Urgell.

1408 (MONFAR 1853, II, 269). El fet que l’estructura res-

Una hipòtesi força plausible si tenim en compte que en

tés inacabada el 1413 podria posar-se en connexió amb

ambdues obres es va emprar un mateix tipus de pedra,

aquesta voluntat del comte, però no tenim cap altra dada

cosa que permet pensar en un únic taller de picapedrers.

que permeti afirmar-ho amb precisió.

Es tracta d’una calcària de gra molt fi que planteja interro-

En la nostra opinió, és més possible que el tipus d’estructura

gants sobre el seu origen, i que segurament va ser elegida

que es pretenia erigir a Balaguer fos de doble nivell, amb

pel mestre d’obra responsable dels dos projectes. El Dr.

un pis baix amb arcades. Ho deduïm del que podria ser

Joan Rosell, antic catedràtic de geologia de la Universitat

considerat el seu referent directe, el mirador que el rei Mar-

Autònoma de Barcelona, va fer analitzar la pedra i va cons-

tí l’Humà va fer construir al verger del Palau Reial Major de

tatar que mostrava un gran parentiu amb l’explotada a les

Barcelona. Aquesta estructura avui no es conserva, però

pedreres mallorquines de Santanyí, sense haver pogut

una reconstrucció historicista, segurament força fidel a la

precisar fins aquest moment el lloc exacte d’ubicació de

primitiva, encara l’evoca al seu emplaçament original. Es

les pedreres d’on va ser extreta, ja que les anàlisis també
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van apuntar al sud de França com a possible lloc de pro-

partir del primer terç del segle XIV, i encara ben vigent

cedència. En tot cas, és un tema que resta obert de cara a

durant el segle següent. En qualsevol cas, el més proba-

futures investigacions, per exemple, en relació a Sant Joan

ble és que corresponguin a la reforma esmentada del Cas-

de Perpinyà, on pels mateixos anys s’estava construint la

tell Formós. Precisant encara més, cal tenir present que

catedral gòtica sota la direcció de Guillem Sagrera. Inte-

la renovació de la residència comtal s’ha situat entre el

ressa destacar que el 1410 aquest gran mestre d’obra

darrer terç del segle XIV i els primers anys del XV, tenint

actuava com a marmessor testamentari de Joan Ayme-

en compte que alguna de les estructures que en formaven

rich, picapedrer “loci Ageris, comitatus Urgelli” (PONSICH

part, com la llotja o mirador, encara no s’havien enllestit el

1953, 211, ap. IV; FITÉ 1985, 321). La notícia permet deduir

1413, coincidint amb l’ensulsiada del comtat i la interrup-

que, un cop mort el comte Pere, l’obra del claustre d’Àger

ció d’aquells treballs del palau encara no finits.

potser va restar paralitzada (FITÉ 2003, 193-196), així com

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot

l’empresa del mirador del Castell Formós de Balaguer,
cosa que va implicar el trasllat de l’equip de picapedrers
—o d’alguns d’ells— a Perpinyà per treballar en l’obra de la
catedral.
En conclusió, la interpretació conjunta de tots aquests
materials arquitectònics i escultòrics remet a la reforma
que el comte Pere II d’Urgell va dur a terme al Castell Formós entre finals del segle XIV i inicis de la següent centúria. De ben segur, ens trobem davant elements procedents d’aquesta important intervenció que va suposar una
renovació de l’antic palau andalusí, tot i que conservant
les estructures i les decoracions principals, com podien
ser les guixeries d’època taifal. Estèticament, el comte va
plantejar la renovació de la seva principal residència en
uns termes continuistes, emprant per a la decoració enteixinats, rajoles, guixeries i alicatats d’aparença morisca que
van ser obra d’artesans mudèjars arribats probablement
d’Aragó i València. Tanmateix, una part de la reforma la va
estructurar a partir d’elements plenament afins a l’estètica
gòtica, sense reminiscències orientalitzants, com és el cas
del mirador i dels elements d’aplicació arquitectònica procedents dels tallers gironins.
Cal apuntar que no conservem cap document que ajudi
a datar amb precisió el capitell i la imposta que aquí hem
analitzat. Responen a un tipologia conreada amb èxit a
162
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

20,5 x 91 x 9 cm

Cronologia:

Cap a 1386-1413

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 1638

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, 349

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

28 x 65 x 11 cm

Cronologia:

Cap a 1386-1413

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 1639

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, 349
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

28,5 x 71 x 13 cm

Cronologia:

Cap a 1386-1413

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 1640

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, 349

El Museu de la Noguera conserva un important conjunt de

aquí solament en presentem una selecció, podem distin-

fragments de guixeries d’aplicació arquitectònica recupe-

gir tres tipus de decoració, tots ells molt similars. Primera-

rats a la rasa efectuada el 1967 durant les obres de conso-

ment, trobem una sèrie de fragments que van formar part

lidació de la muralla del Castell Formós de Balaguer. Van

d’una composició geomètrica de traceria gòtica en què

ser localitzats barrejats amb les cèlebres guixeries islàmi-

poc es pot llegir o interpretar (MN 1640). Presenten una

ques que avui custodia també el Museu, juntament amb

motllura composta llisa, des de la qual als costats sorgei-

materials diversos del segle XI i altres d’època comtal.

xen sengles decoracions de traceria, una amb un seguit

Des de llavors, les guixeries gòtiques han romàs gairebé

d’arquets apuntats amb ornament de formes trilobulades

inèdites —tret d’un breu esment de Lluís Díez Coronel. La

per l’intradós, molt propis encara del gòtic radiant; i l’altra

seva morfologia i decoració, a partir de motius de traceria

més difícil de descriure a partir de les restes conserva-

tallats, permet pensar que van pertànyer a un conjunt de

des. A l’igual que en els altres dos grups de fragments,

finestrals dels quals desconeixem la ubicació original en el

crida l’atenció la superfície llisa de la cara anterior, aspec-

context del palau comtal.

te que reforça la idea de la seva pertinença a la traceria

A la vista dels diferents fragments conservats, dels quals

d’un finestral.

Un segon tipus de fragments (MN 1638), igualment molt

tells de pedra a partir dels quals arrenca una complexa

incomplets, també organitzen la decoració a partir d’una

decoració d’arcs apuntats entrecreuats executats amb

motllura central formada per un llistó llis al centre flanque-

guix, amb motius gòtics trilobulats combinats amb atau-

jat per dos motius de soguejat. Als costats trobem també

rics de filiació taifal. Els fusts no són els originals, però els

motius de traceria, un a partir d’arquets conopials llisos, i

capitells i la decoració en guix sí. Allò més interessant és

l’altre a partir d’un disseny del qual solament es pot deduir

la combinació que es dóna entre el guix i els capitells en

l’arrencament. El tercer tipus mostra una estructura deco-

pedra, que corresponen a la producció seriada gironina

rativa similar, tot i que amb dissenys diferents (MN 1639).

dels segles XIV-XV. En aquest sentit, cap a 1357-1358 es

També s’organitzen a partir d’una motllura central, en

documenta un encàrrec de diverses columnes en pedra

aquest cas composta, amb la part prominent bordonada i

de Girona destinades a finestrals de l’Aljafería (LÓPEZ DE

rematada per un llistó pla al centre que delimita per la part

MENESES 1952, 702-703, doc. 39; MADURELL 1961, docs.

inferior amb un fris de petits arquets apuntats. A banda i

16-17), un encàrrec que s’ha relacionat, precisament, amb

banda trobem les traceries, una a partir d’un fris d’arquets

els finestrals descrits (ESPAÑOL 1999a, 93-94; ESPAÑOL

apuntats amb l’intradós llis i perfilats per una motllura llisa,

2009a, 978).

i l’altra amb uns motius difícilment identificables, tot i que

Les finestres coronelles fetes amb materials gironins van

sembla que contenia arcs polilobulats.

incorporar-se a diferents palaus de la Corona d’Aragó

La morfologia dels fragments permet suposar que van

en aquells anys, però a Saragossa van adoptar un estil

formar part de finestrals anàlegs als encara conservats al

diferent, ja que els arcs i les traceries van ser efectuats

palau de l’Aljafería de Saragossa, instal·lats el 1357 en el

d’acord a l’estètica morisca (ESPAÑOL 2001c, 12 i 59). És

marc de la gran reforma promoguda per Pere III el Ceri-

un cas idèntic al de les finestres del pati del palau dels

moniós (MADURELL 1961, doc. 6; BORRÁS 1998, 190-194).

Luna a Daroca, que responen a una tipologia similar a

La comparació amb aquests finestrals, dels quals se’n con-

les de l’Aljafería i Balaguer. A Daroca les traceries també

serven dos, és conclusiva a l’hora de determinar la funció

reposen sobre capitells i les característiques impostes

i origen de Balaguer. Veiem que les motllures centrals es

del tipus gironí, però cal tenir en compte que els primers,

corresponen amb els arcs entrecreuats dels finestrals de

juntament amb els fusts, són producte d’una restauració

l’Aljafería, mentre que també existeix correspondència

dels anys trenta del segle XX efectuada per Juan Cabré,

amb decoracions que apareixen flanquejant les motllures.

com demostren fotografies antigues —agraïm les infor-

En el futur, caldrà mirar de fer una reconstrucció amb els

macions que ens han proporcionat José F. Casabona i

fragments de Balaguer, amb la qual podrem fer-nos una

David Sebastián. En canvi, les impostes, amb la morfolo-

idea definitiva de la seva aparença original.

gia i la decoració a base de rosetes pròpia dels models

Aquests finestrals de l’Aljafería erigits en temps del Ceri-

gironins, són les originals i es van efectuar amb guix. En

moniós es conserven fora de context al mateix edifici, ja

data recent, i malgrat que es trobava a la vista des d’antic,

que van ser aprofitats en altres estructures de la remode-

s’ha pogut recuperar al mateix palau un capitell de pedra

lació duta a terme en època dels Reis Catòlics (BORRÁS

que respon als models gironins, i que va poder servir de

1998, 192-193). Es troben conformats a partir de quatre

pauta a Cabré per efectuar la restauració dels anteriors.

columnes fines i esveltes, rematades per sengles capi-

La presència d’aquest element podria confirmar que, en
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origen, i a l’igual que a l’Aljafería, les traceries s’aixecaven

gironí amb un material diferent. No va ser l’únic cop en

sobre materials petris de procedència gironina. L’arribada

què Rami ho va fer, ja que ho retrobem als finestrals del

d’aquests materials a l’Aragó s’atesta també a través d’un

tercer tram de la nau de l’església de Tobed, que també se

capitell avui conservat al Museo Arqueológico Nacional de

li han atribuït (PEÑA 1996, 299-315), amb capitells, impos-

Madrid, de procedència saragossana (HERMOSO 2009,

tes i fusts que reprodueixen de forma fidel els prototips

128).

realitzats amb pedra als tallers de Girona. Aquests fines-

Els finestrals del palau dels Luna a Daroca s’han datat cap

trals, a més, van ser executats coincidint amb la implica-

a 1410 i s’han atribuït a Mahoma Rami (doc. 1387-ca. 1447),

ció del Papa Luna en l’acabament del temple (CONDOR

l’alarife més important de la baixa edat mitjana a l’Aragó.

2010, 68 i 89-90).

Va treballar en diversos projectes a les ordres de Benet

Tot plegat demostra que el model de finestral de l’Aljafería

XIII, un Papa que pertanyia a la família que li va encarregar

amb traceria de guix combinat amb elements petris de

el palau de Daroca i l’heràldica del qual llueix en diferents

procedència gironina —o amb la versió povera en guix—, es

indrets de l’edifici (PÉREZ 1982, 179-184; BORRÁS 1985, II,

va difondre amb èxit per l’Aragó. Aquest tipus de finestral

157-158; ÁLVARO-NAVARRO 1991, 311; PEÑA 1996, 299-315;

que combinava diferents materials s’adaptava, per tant, a

BORRÁS 2008, 96-100; ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2011, 84-85).

la realitat tècnica i estètica dels artesans mudèjars —sobre

En la nostra opinió, el fet que l’estil reveli que Rami pogués

el treball amb guix dels alarifes aragonesos vegeu LAVA-

ser l’autor dels finestrals de Daroca s’ha de creuar amb

DO 1986, 435-452; PIEPER 2005, non vidimus. L’adaptació

una dada documental donada a conèixer en data recent

va consistir en imitar amb guix, amb completa exactitud,

que permetria confirmar-ho. A través d’un document del

les impostes amb rosetes i els capitells amb fulles de lliri

1404 sabem que el mestre d’obres de la Seu de Saragos-

dels tallers gironins, com hem vist en els casos de Daroca

sa, de qui no s’especifica el nom, va encarregar 22 colum-

i Tobed. La difusió s’ha d’entendre, a més, en el context

nes de les pedreres gironines per a una obra promoguda

general d’expansió de les traceries com a element decora-

per un veí de Daroca (ESPAÑOL 2009a, 983, nota 89). És

tiu en arcades de claustre o finestrals (ZARAGOZA-IBÁÑEZ

sabut que en aquella data el mestre d’obres de la catedral

2011, 50-54).

saragossana era, precisament, Mahoma Rami, que s’havia

Aquest procés coincideix amb l’expansió de l’ús del guix

implicat en el projecte de la catedral de la mà del Papa

com a revestiment decoratiu en l’arquitectura mudèjar

Luna (ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2011, 84-85).

aragonesa, una tècnica recuperada poc abans i que arren-

No sabem si Rami tenia intenció de destinar aquestes

ca amb els tallers actius a l’Aljafería en temps de Pere III

columnes al palau dels Luna, però no ho podem descartar,

el Cerimoniós. Aquell palau va esdevenir el catalitzador

ja que de confirmar-se, obtindríem una cronologia relati-

del desenvolupament de l’estètica mudèjar a l’Aragó, i des

va per als seus treballs en aquest edifici. La notícia també

d’allà, cap a 1350-1360, les guixeries d’aplicació arqui-

demostra que Rami coneixia a la perfecció el format i les

tectònica es van difondre amb èxit primer per Saragossa

qualitats dels materials gironins, i això justificaria que els

ciutat i, després, per terres aragoneses. Entre els exem-

emprés en la decoració dels finestrals del palau de Daro-

plars més antics conservats d’aquests treballs en guix cal

ca. Les impostes, tanmateix, les va efectuar amb guix, un

esmentar els arrabans de porta dels monestirs del Sant

detall que implica un procés d’imitació del model original

Sepulcre i Santa Caterina de Saragossa, així com un fines-

tral del palau arquebisbal de la ciutat (Museu Diocesà de

presència a Balaguer d’aquests guixos caldrà explicar-la,

Saragossa), entre altres obres (ÁLVARO-NAVARRO 1991,

doncs, a partir de la personalitat del comte Pere II d’Urgell,

302-306).

que es va deixar seduir per l’estètica morisca de la mateixa

Fora ja de la capital, i més en la línia de les guixeries de

forma que ho va fer el seu oncle, Pere el Cerimoniós, un

Balaguer, cal esmentar els finestrals dels dos primers

dels impulsors de la recuperació del treball en guix a partir

trams de la nau de l’església de Tobed, que s’han datat als

de la reforma promoguda a l’Aljafería (ÁLVARO-NAVARRO

anys vuitanta o naranta del segle XIV (PIEPER 2007, 190).

1991, 307-308). El comte coneixia de primera mà el tre-

Són una derivació evident dels de l’Aljafería (CONDOR

ball que van dur a terme els guixaires aragonesos al palau

2010, 63 i 88-89), i en un dels ubicats al tester, el 2005

saragossà, una residència estèticament agermanada amb

va aparèixer la signatura de l’alarife Mahoma Calahorri

el seu Castell Formós, d’aquí que volgués decorar-lo amb

(PIEPER 2007, 191; BORRÁS 2008, 94, fig. 1). Com veiem

algunes de les solucions implementades allà pel seu oncle.

als finestrals del palau saragossà, alguns dels de Tobed

És així com l’Aljafería es va poder convertir en un dels refe-

estan formats per l’entrecreuament de diversos arcs

rents adoptats pel comte Pere a l’hora de plantejar la refor-

apuntats, un aspecte que els posa directament en con-

ma de la seva residència. El Castell Formós era un palau

nexió amb les guixeries de Balaguer i que retrobem en

on l’herència andalusí també tenia un pes molt rellevant,

altres esglésies aragoneses, com la de Santa Justa i Santa

i les guixeries d’època taifal conservades al Museu de la

Rufina de Maluenda (PIEPER 2007, 183, fig. 1). La diferèn-

Noguera així ho demostren. És per això que el comte va

cia amb els de l’Aljafería és que no descansen sobre ele-

seguir models de remodelació d’espais similars duts a ter-

ments d’imitació dels materials prefabricats gironins, sinó

me per la família reial en època gòtica, i l’Aljafería era un

sobre capitells i fust de tipologia diferent. Quelcom similar

d’ells. A Saragossa i Balaguer les estructures i decoració

podem afirmar per als finestrals de la nau de San Félix de

dels respectius palaus andalusins es valoraven i es respec-

Torralba de Ribota (ÁLVARO-NAVARRO 1991, 326, fig. 7;

taven, d’aquí que les reformes es plantegessin en termes

PIEPER 2007, 177-192).

de continuïtat estètica, i que les guixeries gòtiques fos-

Els finestrals amb traceria de guix del Castell Formós de

sin un dels elements que van prendre més rellevància en

Balaguer cal entendre’ls en el marc d’aquesta doble difu-

aquests processos de renovació. Els finestrals de l’Aljafería

sió impulsada des de l’Aljafería, és a dir, del treball en guix

il·lustren perfectament sobre el que diem, ja que combi-

com a revestiment de l’arquitectura, i del tipus de finestral

nen solucions estètiques mixtes, on el guix i la pedra de

amb traceria tallada. L’arribada del model a Catalunya cal

Girona dialogaven donant lloc a resultats solvents. No ha

entendre-la, amb tota probabilitat, com un fenomen abso-

d’estranyar, per tant, que el comte Pere volgués erigir a

lutament puntual, ja que no es conserven —ni es conei-

Balaguer uns finestrals similars a aquells que el seu oncle

xen— altres finestrals similars. Durant el trescents en terres

havia fet aixecar uns anys abans.

catalanes està prou documentat el treball en guix per part

Desconeixem si els finestrals de Balaguer se sostenien

d’escultors i guixaires en sepulcres, xemeneies i altres

sobre capitells i columnes d’origen gironí. Convé no des-

realitzacions (ESPAÑOL 1991d, 671-695), però no tenim

cartar-ho, ja que els materials prefabricats procedents

constància que es treballés en els termes en què ho feien

de Girona van ser emprats al Castell Formós, com ho

els moros aragonesos ni en finestrals com els descrits. La

demostra l’aparició a les excavacions d’un capitell i una
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imposta amb aquest origen (cat. 1, núms. 2 i 4). A més,

un moro de l’aljama saragossana per a la realització d’una

tenim constància documental de l’adquisició el 1386 per

finestra, del que deduïm que artesans com l’esmentat

part del comte Pere II d’Urgell de 25 parells de columnes,

Mahoma Rami estaven especialitzats en aquest tipus de

amb les seves bases i capitells, procedents del claustre de

produccions.

l’església de Sant Feliu de Girona, que s’havia desmuntat

Malgrat que no tenim constància documental sobre la

pocs anys abans davant la imminència d’un enfrontament

relació del comte Pere amb moros aragonesos especia-

bèl·lic. La liquidació definitiva de la compra es va efectuar

litzats en l’obra de guix, sí que sabem que va recórrer a

el 1390 (MASIÀ 1945, 347 i 356-357; MARQUÉS 2001, 141-

artesans d’aquest origen per altres tipus de treballs com

142; CHAMORRO 2004, 188 i 220; ESPAÑOL 2009a, 972,

els teginats. El 1402, un moro “maestre de la obra dalme-

nota 28). La cronologia d’aquesta adquisició s’adiu molt bé

taruez”, treballava a les seves ordres a Balaguer (GIRONA

amb el procés de reforma del Castell Formós, i és possible

1913, 183, doc. 61; ADROER 1979, 55-56 i 162-163, docs.

que el comte Pere volgués destinar aquestes columnes

30 i 34); mentre que un tal Alí de Fes, esclau d’un caste-

a les obres allà efectuades, potser per als finestrals dels

llà, fugia de Balaguer el 1413 arran del setge de la ciutat

quals formaven part els guixos que aquí analitzem.

per les tropes de Ferran d’Antequera. Aquest artesà va ser

Pel que fa als artesans que van poder executar els guixos

capturat posteriorment i el 1426 apareix treballant a les

de Balaguer, és realment possible que fossin moros ara-

obres del castell de Tortosa (SALICRÚ 2003-2004, 423-

gonesos. Tècnicament, les guixeries de Balaguer coin-

443), de la qual cosa deduïm que a Balaguer potser treba-

cideixen amb els exemplars coetanis aragonesos, que

llava a les ordres del comte Pere. Ambdues notícies posen

van ser tallats en sec, de forma ràpida i tosca, i que es

de manifest que el comte va recórrer a artesans forans

caracteritzen per l’asimetria, la irregularitat i per la manca

per dur a terme determinades tasques de la reforma del

de finor i minuciositat de la talla del guix d’època taifal

Castell Formós, en concret, les plantejades en termes

(ÁLVARO-NAVARRO 1991, 308). En aquell moment no hi

d’estètica mudèjar.

havia a Catalunya artesans autòctons especialitzats en la

Pel que fa a l’obra amb guix, hem vist que la recupera-

realització de traceries amb guix, segons sembla deduir-

ció d’aquesta tècnica decorativa va produir-se al voltant

se dels escassos esments documentals coneguts (ESPA-

d’artesans actius a l’Aljafería, i que d’allà sortirien altres

ÑOL 1991d, 676-678). En canvi, notícies estrictament con-

que van treballar en altres indrets de l’Aragó. Els guixos de

temporànies demostren que a l’Aragó —i especialment

Balaguer són posteriors als exemples de cronologia més

a Saragossa— sí que n’hi havia, i que els monarques hi

antiga de la zona aragonesa (1350-1360), i potser un xic

recorrien sovint. És el cas del cosí del comte Pere, Martí

anteriors als conjunts atribuïts a Mahoma Rami. En aquest

l’Humà, que en diverses ocasions va reclamar els serveis a

sentit, poden establir-se comparacions suggerents amb

mestres “entretalladors d’algepz” de l’aljama de Saragossa

els esmentats finestrals del pati del palau dels Luna a

per obrar a la seva residència de Valldaura i al Palau Reial

Daroca, per als quals més amunt hem proposat una crono-

Major (GIRONA 1909-1910, 306-307, doc. 67; GIRONA

logia propera al 1404; amb els finestrals del darrer tram de

1915, 557, doc. 71, 640, doc. 27; MADURELL 1961, 495-548;

la nau de l’església de Tobed, corresponents a la fase en

ADROER 1979, 83-84 i 182-183, docs. 112 i 114). Fins i tot,

què el mateix Benet XIII es va implicar en les obres, cap a

una d’aquestes notícies ens diu que el rei va contractar

1400-1409 (PIEPER 2007, 192); i, finalment, amb els guixos

de Cervera de la Cañada, datats el 1426. Com han apuntat

comte Pere al 1386 podria també emprar-se com a ele-

diferents autors, en la realització de guixeries el taller de

ment de datació, si és que realment havien d’esdevenir

Rami representa un nou corrent que cal situar al primer

els elements de sustentació dels finestrals de Balaguer.

quart del segle XV i que es caracteritza per una orientació

Igualment, no podem menystenir la presència d’un frag-

molt més gòtica (BORRÁS 1985, I, 145). Els seus finestrals

ment amb l’heràldica de Cecília de Comenge (MN 248),

mostren traceries noves, i s’ha proposat que assages-

la mare del comte Pere, que va morir el 1384. La inclusió

sin per primer cop als finestrals de l’absis de la Seu de

d’aquest emblema heràldic en la decoració amb guix del

Saragossa, on Rami va incorporar un repertori decoratiu

Castell Formós podria esdevenir un terminus ante quem

nou que després difondria a través d’altres realitzacions

per a la datació del conjunt de guixos —vegeu cat. 3, núm.

(ÁLVARO-NAVARRO 1991, 309-311). A l’hora d’establir una

5—, malgrat que desconeixem si tots els treballs amb guix

datació per als fragments de Balaguer cal tenir present, a

van ser realitzats en el mateix moment. En qualsevol cas,

més, que no apareixen els habituals motius de vesica pis-

serien anteriors a 1413, data de l’assalt i saqueig del Castell

cis que trobem en exemples aragonesos posteriors, com

Formós i de l’expropiació de béns a la qual es va veure

els guixos de la capella del palau arquebisbal de Saragos-

sotmès el comte Jaume d’Urgell, que van suposar la fi de

sa, datats cap a 1445 (IBÁÑEZ 2012, 76, fig. 39).

la dinastia comtal i de l’esplendor residencial del palau.

L’adquisició de materials prefabricats gironins per part del

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot
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1. Fragments de guixeria
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

7 x 28 x 21 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2698

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

7,5 x 33 x 26,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2699

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

7,5 x 17 x 14 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2700

Bibliografia:

Inèdit

9
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

13,5 x 30 x 16,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2702

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

7,5 x 9,5 x 2,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 246

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

7,5 x 12,5 (diàmetre) cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 243

Bibliografia:

Inèdit
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

11,7 x 8,3 x 2,9 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 251

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

9,3 x 18 x 6,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 254

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, 349

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

18 x 29,5 x 3,3 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 250

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, 349

9
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2. Fragment de guixeria amb representació
d’un felí
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

25 x 17 x 9 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 256

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, 349;

Catalogació
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d’aplicació arquitectònica

EWERT 1979, 177-178, làm. 31

3. Permòdol amb representació d’un lleó
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

19 x 32 x 23 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 1642

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, 350
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4. Permòdol amb decoració heràldica
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

23 x 13,4 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 247

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, 349

5. Fragments de guixeria amb decoració heràldica
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

23 x 13,4 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 249

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, 349

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en guix

Dimensions:

18,7 x 14,3 x 3,9 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 248

Bibliografia:

Inèdit

Entre les restes de la decoració del palau residencial dels

seriació de fruits d’aquest tipus.

comtes d’Urgell a Balaguer es conserva un nodrit con-

Un altre fragment (MN 250), a base d’un motiu de llaceria i

junt de guixos tallats d’aplicació arquitectònica, de fun-

rosetes, imita clarament les llaceries taifals, un recurs que

ció imprecisa i molt interessants des del punt de vista

va ser habitualment entre els mestres “de algez” aragone-

decoratiu i tipològic, i dels quals aquí només presentem

sos de la baixa edat mitjana. Es tracta d’un fragment que

una selecció. A l’igual que els fragments de traceria de

formava part d’una placa de majors dimensions, de format

finestrals (cat. 2), molts d’ells van ser localitzats a la rasa

similar a les plaques que apareixen com a farciment del

efectuada a tocar de la muralla el 1967, barrejats amb les

sistema d’arcs entrecreuats de finestrals com els que van

guixeries d’època andalusí i altres materials del segle XI i

poder existir al Castell Formós, inspirats en models arago-

d’època feudal.

nesos contemporanis (PIEPER 2007, 184-187). Tanmateix,

Els fragments de més rellevància són llisos per la seva part

no ho podem afirmar amb completa seguretat, i per això

posterior i cal suposar, per tant, que anaven aplicats sobre

els cataloguem aquí juntament amb aquests altres frag-

el mur (MN 2698, MN 2699, MN 2700, MN 2702). Mostren

ment de naturalesa diversa.

una decoració a base de cassetons que dibuixen formes

Altres fragments són de filiació igualment imprecisa i

tetralobulades, que s’uneixen entre elles mitjançant altres

no sabem si poden associar-se amb la mateixa decora-

de circulars més petites que recorden les solucions de

ció mural que els anteriors. Ens referim a dos fragments

llaceries de les guixeries mudèjars aragoneses. La trama

de temàtica zoomòrfica. El primer d’ells és un felí (MN

decorativa s’aconsegueix a partir d’una motllura contínua

256) que va ser estudiat detalladament per Ewert, que

que presenta diferents ressalts. Les formes tetralobulades

l’identificava amb un lleó i que dubtava si classificar-lo

incorporen al seu interior, com a elements decoratius,

entre el conjunt de guixeries taifals (EWERT 1979, 177-178,

tacs circulars prominents, ornats amb dos tipus de motius

làm. 31). Segons l’esmentat investigador, en el moment de

geomètrics a bisell un primer en forma d’hèlix, i un altre

descobrir-se aquest fragment presentava a la part dreta

d’inspiració heràldica amb forma de creu. La decoració

una superfície llisa d’estuc d’uns 15 cm d’amplada, avui

dels fragments respon a la facilitat i ductilitat de treball

desapareguda. Igualment, conservava restes de policro-

que presentava el guix, que permetia efectuar dissenys

mia (roig cinabri) a l’ull esquerre i als pèls de la barba, avui

decoratius molt complexos.

igualment perdudes, però que demostrarien que les gui-

Un segon grup de fragments formarien part d’una guar-

xeries gòtiques, com a mínim algunes, també van rebre

nició mural diferent, tot i que probablement coetània a

decoració policroma. El segon fragment és una mènsula o

l’anterior. Trobem remats de secció circular amb rosetes

permòdol en forma de lleó (MN 1642), amb un encaix que

o decoracions incises (MN 243, MN 246 i MN 254), a més

demostra que s’encastava al mur.

d’algun altre amb el motiu de la pinya (MN 251), que per

El darrer grup de fragments els agrupem en base a la deco-

la motllura que presenta a la part inferior, indica que es

ració heràldica que presenten. El primers d’ells (MN 247)

tractava d’un remat o acabament. L’existència d’un altre

és una mènsula amb decoracions vegetals a base de tiges

fragment idèntic (MN 253, aquí no catalogat), igualment

al cos principal, que mostra tres cares vistes. La central és

amb motllura de remat, podria indicar que la decoració de

presidida per un emblema heràldic partit en pal amb dues

la qual formaven part presentava un fris inferior amb una

barres catalanes i l’escacat d’Urgell, l’escut que el comte
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Pere II d’Urgell va emprar preferentment. A la part superior

cas, cal apuntar que els motius decoratius a base de

la mènsula presenta una lleixa motllurada amb diferents

tetralòbuls troben la seva correspondència en la tradició

nivells de decoració a base de frisos llisos i altres amb for-

catalana del segle XIV, com veiem al respatller de la cadi-

mes quadrangulars. El segon dels fragments amb deco-

ra episcopal de la Seu de Girona, obra d’Aloi de Montbrai

ració heràldica (MN 249) és de tipologia llisa, i en origen

cap a 1351, a banda d’altres d’obres de la segona meitat

mostrava les mateixes armes que l’anterior. Tanmateix,

de la centúria. Els cassetons tetralobulats que conformen

ha perdut la meitat amb les barres i només conserva la

aquestes decoracions seran habituals en l’època del Renai-

part amb l’escacat. Presenta, a més, una fractura a la part

xement, quan s’adoptin formes de clara inspiració antiga

central. El darrer fragment (MN 248) és morfològicament

“a la romana”, i fins i tot més enllà. Un exemple força tardà

similar a l’anterior i mostra les armes dels Comenge, amb

el trobem a l’enteixinat que decora la part interior de la

quatre puntes de llança disposades en sautor. En aquest

cúpula del “transagrari” de l’església de San Francisco de

cas, cal identificar l’emblema amb Cecília de Comenge

Tarazona, que es data cap a 1630 (CARRETERO-CRIADO

(†1384), muller del comte Jaume I i mare de Pere II d’Urgell.

2009, 86).

Donada la unitat del grup de fragments amb decoració

L’horitzó cronològic de les guixeries gòtiques de Bala-

motllurada amb formes tetralobulades, cal pensar que van

guer apunta cap als darrers anys del segle XIV, moment

formar part d’una mateixa decoració que anava aplicada

en què cal situar la important reforma del Castell Formós

sobre el mur. A dia d’avui no sabem quina era la seva dis-

efectuada pel comte Pere II d’Urgell. L’ús de guixeries gòti-

posició a les estances del Castell Formós, però podrien

ques com a element decoratiu dins l’antic palau andalusí

haver format part dels frisos —arrocabes, en castellà— que

ha d’interpretar-se en clau de continuïtat estètica, atès

decoraven la part baixa de les cobertes de fusta de deter-

el rellevant paper que els estucs del segle XI jugaven en

minades estances, com veiem a la Sala Daurada i a l’alcova

la seva decoració. A Balaguer aquesta continuïtat es feia

privada de Benet XIII del palau dels Luna a Illueca, amb uns

evident des del punt de vista tècnic, ja que els motius de

guixos datats a principis del segle XV i atribuïts a Mahoma

les guixeries que aquí analitzem corresponen a models

Rami. Podrien ser restes, també, d’arrabans de porta, com

gòtics. Per contra, amb els enteixinats de fusta moriscos

els que trobem a l’Aljafería (ÁLVARO-NAVARRO 1991, 323,

o amb la ceràmica de Manises-Paterna, el comte Pere II

fig. 3), a la porta de la capella del palau arquebisbal de

d’Urgell va cercar un efecte estètic manifestament orien-

Saragossa (IBÁÑEZ 2012, 77, fig. 40), o en diferents cases

talitzant.

i masies del Bages (SITJES 1999, 18-23), els darrers ja més

Tanmateix, alguns dels fragments recuperats a les exca-

tardans. Tampoc podem descartar que fossin restes de la

vacions del Castell Formós evidencien que determina-

decoració mural corresponent a envans tancats com els

des guixeries gòtiques es corresponen amb un llenguat-

de la capella del palau arquebisbal saragossà, o com els

ge estètic hereu del passat andalusí (MN 250 i MN 251),

que es localitzen just per sota de la desapareguda volta,

un lligam que cal explicar a través de la imitació que els

executats en clau flamígera cap a 1445 (IBÁÑEZ 2012, 76,

talladors de guix mudèjars aragonesos van fer dels motius

figs. 38-39).

que trobaven en les realitzacions dels seus companys

En resum, no coneixem paral·lels que puguin servir de

d’ofici dels segles X i XI (ÁLVARO-NAVARRO 1991, 304 i

referent tipològic, funcional i cronològic exacte. En tot

307-308; CABAÑERO 2006, 31-63; PIEPER 2007, 190). Per

exemple, el fragments amb pinyes (MN 251 i MN 253) cal

algez” de l’Aragó eren els més aptes en aquesta disciplina

posar-los en relació amb els que apareixen a la porta de

(PIEPER 2005, non vidimus). El fet, a més, que els finestrals

l’alcova de Santa Isabel de l’Aljaferia, que va ser aixeca-

realitzats amb guix que hi havia al Castell Formós respon-

da coincidint amb la reforma promoguda per Pere III el

guessin a un model difós en territori aragonès, contribueix

Cerimoniós (ÁLVARO-NAVARRO 1991, 323, fig. 3). Cal fer

a reforçar aquesta hipòtesi —vegeu cat. 2.

notar, per tant, que a les guixeries gòtiques de Balaguer

La inclusió de representacions heràldiques associades a la

es va produir una juxtaposició conscient de traceries gòti-

família comtal en el programa decoratiu dels estucs con-

ques amb motius procedents de la tradició islàmica, una

tribuïa a l’enaltiment i exaltació del llinatge. Com hem vist,

combinació que no sabem si és deguda a la intervenció

els emblemes corresponen als anys de govern del comte

d’un sol mestre guixaire, o si respon a l’activitat de tallers

Pere II d’Urgell, que va emprar habitualment l’heràldica

diferenciats. Una altra qüestió que cal posar de manifest

en els seus projectes artístics com a mesura de projec-

és que els estucs executats en època del comte Pere a

ció personal i familiar. En aquest cas, l’ostentació heràldi-

Balaguer no van reemplaçar els andalusins, sinó que uns i

ca que es donava dins el Castell Formós pot posar-se en

altres van conviure a les estances del Castell Formós, de la

relació amb actituds manllevades de la monarquia, que

mateixa forma que ho documentem en altres palaus de la

dins els palaus reials van estampar habitualment les seves

Corona d’Aragó, com el de l’Aljafería o el Reial de València

armes en sostres, murs i altres estructures. Ho veiem cla-

(ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 44;

rament a l’Aljafería de Saragossa (MONTANER 1998, 119-

GÓMEZ-FERRER 2012, 30-33).

145), un edifici referencial per al palau de Balaguer tam-

És sabut que determinats membres de l’estament reial i

bé en època baixmedieval. L’estat en què ens ha arribat

la noblesa es van deixar seduir per les formes d’arrel islà-

el palau balaguerí no permet emprendre lectures com-

mica, entre ells Pere el Cerimoniós i Martí l’Humà, oncle i

plexes d’interpretació heràldica, però com a mínim s’ha

cosí del comte Pere II d’Urgell. El darrer va emular contí-

pogut documentar la presència dels emblemes comtals,

nuament determinades actituds de la reialesa davant les

a banda dels guixos, en unes pintures murals descober-

formes artístiques, i d’aquí que alguns del projectes que

tes durant la campanya d’excavacions de 2013 —vegeu el

va emprendre com a promotor artístic imitessin iniciati-

text de Carme Alòs, Javier Escuder i Eva Solanes en aquest

ves àuliques prèvies o estrictament contemporànies. El

mateix catàleg.

comte, a l’igual que el seu oncle i el seu cosí, gaudia amb

Aquesta ostentació heràldica es produïa també a tra-

les formes orientalitzants que va potenciar a través de solu-

vés d’objectes singulars i d’ús quotidià que embellien el

cions morisques en la reforma de la residència que més i

palau, com són les ceràmiques de Manises (cat. 26), els

millor simbolitzava el seu poder. Ho va fer en l’àmbit de

joiells d’or i plata decorats amb esmalts que ostentaven

la ceràmica, l’escultura en guix, els teginats de fusta o els

les seves armes i les de la seva muller, o de les tapisse-

cordovans. Per aconseguir-ho va comptar amb els serveis

ries i altres productes de parament i luxe que embellien el

d’artesans qualificats, especialment moros. Malgrat que no

palau. En tenim una nova mostra en l’encàrrec d’uns cor-

conservem documentació que demostri la contractació de

dovans granadins que, cap al 1408, el comte va fer al mer-

moros aragonesos per part del comte Pere en l’execució

cader valencià Pere d’Àries (GIMÉNEZ 1901, 237-238, docs.

de les guixeries, cal suposar-ho perquè els “maestros de

XLVIII; GIRONA 1915, 625, doc. 12). Aquests cordovans de
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pell estaven decorats amb les armes comtals, requeriment

vist amb el comte Pere, devia ser usual la presència de

que, segons el mercader, havia estat posat de relleu i amb

les armes de Cecília de Comenge en els projectes artístics

insistència pel comte, la qual cosa indica fins a quin punt

que va promoure. En aquest sentit, l’escut familiar apareix

es preocupava de l’aparença d’aquelles obres que trans-

dos cops a l’església de Santa Maria de Castelló de Far-

metien una determinada imatge del seu poder.

fanya, acompanyant les claus de volta del segon i el ter-

Aquest conjunt d’estucs que avui associem a la reforma del

cer tram de la nau, combinat amb l’escut partit amb els

Castell Formós duta a terme al darrer terç del segle XIV, és

pals d’Aragó i l’escacat (BERLABÉ 1993, 563-579). Una altra

una de les mostres més antigues a Catalunya —en època

opció és que el comte Pere dirigís exclusivament la refor-

gòtica— d’aplicació arquitectònica de la decoració amb

ma del Castell Formós i el seu programa decoratiu, però

guix, juntament amb un fragment del Museu de Lleida: dio-

que inclogués l’heràldica materna per respecte a la seva

cesà i comarcal (inv. 3329) aparegut anys enrere a l’antic

mare, que encara vivia i ostentava el títol de comtessa.

barri del Canyeret; i els fragments conservats al Monestir

Cecília va traspassar el 1384, la qual cosa podria fer supo-

de Poblet, que malgrat s’han datat al segle XIV, cal tenir

sar que els treballs de decoració en guix van començar

en compte que potser van formar part d’un sepulcre (ALTI-

amb anterioritat a aquesta data, tot i que no gaire més

SENT 1974, 249-250; ESPAÑOL 1991d, 677, nota 18). Als

enrere. És possible, també, que continuessin en anys

exemplars donats a conèixer per la historiografia, afegim

successius, sempre amb anterioritat al 1413, data en què

un fragment de guixeria conservat al Museu Comarcal de

l’esplendor del comtat i el palau s’acaben amb el setge de

l’Urgell (Tàrrega), procedent de l’antic monestir de frame-

Balaguer, la derrota de Jaume el Dissortat i l’espoli i des-

nors (inv. 4490), segurament de la segona meitat del segle

trucció del Castell Formós.

XV. La resta ja se situen entre finals del segle XV i inicis del

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot

segle XVI, i la majoria corresponen a plafons de sostre.
Els emblemes heràldics documentats en les guixeries del
Castell Formós corroboren la cronologia que hem establert a partir d’altres indicadors. Dels tres emblemes conservats, dos corresponen a l’escut amb els pals d’Aragó
i l’escacat d’Urgell, que va ser emprat habitualment pel
comte, tot i que en altres ocasions el combinava amb un
altre escut, igualment partit, amb els pals d’Aragó i les
armes d’Entença (VELASCO-FITÉ 2011, 133-143). Crida
poderosament l’atenció la presència d’un fragment de guixeria amb l’escut de Cecília de Comenge, mare del comte
Pere i important promotora artística. No tenim constància
que el darrer fes ús de l’heràldica materna, amb la qual
cosa cal associar directament aquest emblema a la figura
de Cecília, que potser es va implicar en la reforma dels
espais interiors del palau de Balaguer. A l’igual que hem
178

4. Elements escultòrics
1. Figura de santa
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en alabastre

Dimensions:

42,5 x 15 x 16 cm

Cronologia:

Mitjan segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2109

Bibliografia:

Inèdit
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2. Urpa d’animal
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en alabastre

Dimensions:

7 x 13 x 14 cm

Cronologia:

Mitjan segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2713

Bibliografia:

Inèdit

3. Fragment de personatge amb cota de malla
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en alabastre

Dimensions:

7 x 6 x 5,5 cm

Cronologia:

Mitjan segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2725

Bibliografia:

Inèdit
179
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4. Fragments de personatges
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en alabastre

Dimensions:

14,5 x 9,5 x 5 cm

Cronologia:

Mitjan segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2721

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en alabastre

Dimensions:

2,7 x 4,2 x 1,6 cm

Cronologia:

Mitjan segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2792

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en alabastre

Dimensions:

4 x 3,7 x 1,7 cm

Cronologia:

Mitjan segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2720

Bibliografia:

Inèdit

9
5. Possible remat de traceria
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en alabastre

Dimensions:

9,4 x 9 x 4,5 cm

Cronologia:

Mitjan segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 1575

Bibliografia:

Inèdit
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6. Fragments de compartiments de retaule
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en alabastre

Dimensions:

7,5 x 5,5 x 2,5 cm

Cronologia:

Mitjan segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2708

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en alabastre

Dimensions:

8 x 5,5 x 8 cm

Cronologia:

Mitjan segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2707

Bibliografia:

Inèdit
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en alabastre

Dimensions:

7,5 x 7,5 x 13 cm

Cronologia:

Mitjan segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2706

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Escultura en alabastre

Dimensions:

5,5 x 5,5 x 6 cm

Cronologia:

Mitjan segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2709

Bibliografia:

Inèdit

El Museu de la Noguera conserva un conjunt de fragments

tota probabilitat, fou malmesa el 1413 arran del setge de

escultòrics realitzats en alabastre recuperats en diferents

Balaguer i del saqueig del palau dels comtes d’Urgell. És

campanyes d’excavació al Castell Formós de Balaguer.

important tenir present que la majoria van ser recuperats

Alguns d’ells tenen una certa rellevància quant a dimen-

en una mateixa zona del palau, en les immediacions de la

sions i qualitat, mentre que altres, molt més petits, esde-

capella, i això reforça la idea de pertinença a un mateix

venen lleugeres mostres d’una realitat artística que avui

conjunt, segurament un retaule.

no podem copsar en la seva totalitat. Tots ells compartei-

El fragment més rellevant de tots és una figura femeni-

xen el material amb que foren executats, l’alabastre, a més

na decapitada, segurament una santa (MN 2109). Va

d’un delicat treball escultòric d’estil molt similar. Podem

ser localitzada dins la capella en una de les campanyes

considerar-los procedents d’una mateixa obra que, amb

d’excavació dirigides per Josep Giralt entre 1982 i 1987,

formant part d’un nivell de destrucció i saqueig en què

es tractaria d’un personatge integrat en algun comparti-

també van aparèixer fragments d’alicatats i rajola blava de

ment de retaule, de temàtica indeterminada, a l’igual que

la sèrie morisca de Manises-Paterna, així com unes bigues

l’anterior. Conserva traces de policromia. Un darrer frag-

de fusta segurament procedents d’un teginat (PADILLA-

ment correspon a una figura, segurament femenina, de la

GIRALT-VILA 1997, 628-630). Vesteix, la figura, túnica de

qual ens ha pervingut part del rostre i del mantell que li

coll rodó i mantell, tots dos amb generosos plecs tre-

cobria el cap (MN 2720). Cal deduir que es tracta d’un per-

ballats amb cura. Ho veiem, especialment, en la forma

sonatge procedent també d’un compartiment de retaule.

com la santa tiba el mantell amb les dues mans, fent que

Un altre dels fragments mostra una urpa animal (MN

s’aixequi i deixi a la vista bona part de la túnica, mentre els

2713) a banda d’un floc de teixit amb línies incises que no

plecs del mantell s’orienten en diagonal cap al centre de la

sabem determinar a quin indument o element tèxtil podria

figura. La túnica es cenyeix a la cintura amb un cíngol sen-

correspondre. La garra s’assenta sobre una base qua-

zill, però que igualment motiva l’aparició de resultats plàs-

drangular de la qual es conserven dos costats. És difícil

tics de gran qualitat en la solució dels plecs, que cauen

precisar la funció original d’aquest element en el context

en aquest cas de forma llisa i en paral·lel. La figura apareix

d’un retaule, tot i que alguna obra contemporània inclou

en posició de tres quarts, com si dirigís la mirada cap a un

representacions similars, com és el cas del retaule de San-

element central. Aquest detall, juntament amb el fet que la

ta Maria de Cornellà de Conflent, on trobem bèsties que

santa emergeixi sobre el fons llis del bloc d’alabastre que

s’enfilen per sobre de les cresteries dels compartiments.

li serveix de suport, indiquen que segurament ens trobem

Ateses les dimensions del fragment i la presència de la

davant d’un muntant de retaule.

base, podria tractar-se també d’una figura amb un volum

Entre la resta de fragments recuperats quatre d’ells corres-

força important que potser tenia una funció autònoma i

ponen a figures humanes. El més rellevant és un de similar

decorativa. Morfològicament, pot establir-se un vincle

a l’anterior, però en un estat de conservació més deficient

més proper amb els lleons que decoren el monument

(MN 2721). Es tracta d’una figura de la que conservem

funerari de Pedro López Calvillo a la catedral de Tarazona

bona part del tors i la cintura, el braç dret i la part dreta de

(ca 1405) (AINAGA 1992, 476-477), que sobresurten de la

la caputxa que li cobria el cap. A l’igual que l’altra figura ja

part baixa del vas sepulcral i reposen sobre una base simi-

descrita, presenta un treball fi i delicat, mostratiu del bon

lar a la que presenta el fragment del Museu de la Nogue-

quefer de l’escultor. La part posterior del fragment podria

ra. Podem dir el mateix dels lleons que decoren el sepul-

indicar també que hagués format part de l’estructura de

cre dels Vallterra a la Catedral de Sogorb, de cap a 1400

muntants d’un retaule. Un altre dels fragments recuperats

(JOSÉ 2001, 126).

correspon al rostre d’un personatge masculí, del qual con-

La resta de fragments són decoratius i presenten mor-

servem un dels ulls, el nas i part de la boca (MN 2792).

fologies diverses, totes elles perfectament compatibles

Es tracta d’un dels elements que mostra més perícia

amb el context d’un retaule. El primer d’ells és un exquisit

tècnica, com s’aprecia en la potent estructura òssia que

remat d’alabastre (MN 1575) de delicat treball escultòric,

defineix els pòmuls. Un nou fragment presenta les restes

amb forma circular i conformant una doble cara de super-

d’una cota de malla que deu correspondre a un guerrer

fície ondulant distribuïda en quatre parts. En cadascuna

o cavaller (MN 2725). Pel seu format petit, cal deduir que

d’elles hi voregen volutes, dobles en les centrals i sim-
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ples als extrems, que s’originen a manera de tanques en

un treball molt refinat amb una decoració que entra de ple

el cos mig de la soldadura d’ambdues cares. Tot el perfil

dins el gòtic radiant. Advertim a la cara frontal dues fulles

lateral del fragment presenta un treball molt acurat amb

de cardina que coronen un pilaret compost, mentre que al

una decoració en forma de plecs generats a partir de les

lateral es presenta un motiu d’inspiració arquitectònica a

esmentades volutes. Aquest tipus de remats són molt

partir d’un finestral de format triangular de traceria que du

comuns en els arcs apuntats del gòtic radiant proveïts de

en l’interior una forma trevolada, sota la qual hi ha la part

traceria, i en aquest cas cal considerar-lo una importació

superior d’un arc apuntat lanceolat amb una decoració

decorativa del món de l’arquitectura. Els trobem en les

anàloga. Per la cara superior advertim l’arrencament d’un

claraboies que presideixen l’accés a capelles, com la dels

nou element decoratiu, en aquest cas quelcom similar a

Corporals de Daroca (Saragossa); o en els arcosolis de

una base de pilar o semblant. El darrer element que inte-

monuments funeraris com els de Santa Maria de Bellpuig

gra el conjunt (MN 2709) és un petit fragment de capitell,

de les Avellanes. En alguns casos es tracta de remats amb

molt senzill, amb una decoració vegetal conformada per

decoració vegetal a crochet, mentre que en altres adop-

dues tiges vegetals llises, tallades a bisell. La part conser-

ten diverses fórmules ornamentals, inclosos petits àngels.

vada correspon a l’angle del capitell, i hi veiem la fulla pro-

Des de l’arquitectura es van exportar cap a la retaulística,

minent d’angle, allancetada i llisa, flanquejada per altres

ja que des d’un moment ben primerenc veiem com els

dues fulles bisellades.

compartiments dels retaules es rematen amb claraboies

Malgrat que les característiques formals dels fragments

d’aquest tipus, que inclouen elements decoratius similars.

podrien indicar la seva pertinença a un monument fune-

És molt possible, per tant, que aquest fragment original-

rari o un retaule, la primera opció sembla poc probable,

ment tingués aquesta funció.

atès que no tenim constància que cap membre de la nis-

El segon dels fragments decoratius correspon al remat

saga comtal s’inhumés a la capella del Castell Formós.

superior d’un pinacle (MN 2708), en el qual encara apre-

Per contra, alguns d’ells ho van fer a la veïna església

ciem l’habitual format triangular i les frondes que deco-

de Santa Maria d’Almatà. Ens decantem, per tant, per la

ren els acabaments en forma d’espiga. Un tercer fragment

segona opció. No tenim cap informació sobre la distribu-

pot classificar-se en paral·lel a l’anterior, ja que mostra la

ció d’altars dins la capella en aquella època, tot i que les

part baixa d’un element que també podria ser interpretat

restes arqueològiques conservades demostren molt clara-

com un pinacle (MN 2707). En aquest cas advertim la base

ment que a la zona elevada que s’aixeca sobre una grao-

d’arrencament i l’inici del muntant, adossats a una mena

nada, que cal identificar amb el presbiteri, s’hi disposava

de motllura que podria esdevenir el límit exterior dret d’un

un altar. Aquesta capella, la pròpia del palau comtal, es

compartiment de retaule. Aquest tipus d’elements deco-

trobava dedicada a Santa Maria i ho certifiquen diversos

ratius, també d’inspiració arquitectònica, acostumaven a

documents, entre ells el testament de Jaume I d’Urgell,

emplaçar-se als costats dels compartiments amb escenes

que data del 1344. Es disposa, entre moltes altres deixes,

narratives, delimitant-los, tot contribuint a l’embelliment

que es fes un llegat de 2.000 sous a l’església de Santa

del conjunt.

Maria de la Suda, “sita in castro nostro Balagarii”, per a

El mateix podem dir dels darrers dos fragments que ens

la seva reparació, amb la condició que a l’altar de Santa

resten per analitzar. Un d’ells (MN 2706) mostra, novament,

Maria se’n construís un altre dedicat a Santa Àgata i Santa

Bàrbara (PASTOR 2004, 74). Sense dubte, se’ns parla de

nec de Balaguer, una atribució que hem fonamentat en

la construcció d’un nou retaule, tal vegada aquell en què

la relació que l’escultor va mantenir amb el comte Jaume

es trobaven integrats els fragments escultòrics aquí estu-

cap a 1337-1341 arran de l’obra de la tomba de la seva

diats, la contractació i construcció del qual deuria anar a

mare, Teresa d’Entença —vegeu el nostre text sobre els

càrrec de la vídua del comte Jaume, Cecília de Comenge,

comtes d’Urgell com a promotors artístics, en aquest

i del seu fill, el comte Pere II d’Urgell.

mateix catàleg—. S’ha de tenir present que el taller d’Aloi

L’estil de la figura de santa i l’anàlisi dels fragments amb

de Montbrai va realitzar una altra obra dins el mateix

els motius decoratius ens porta a una datació cap a mitjan

entorn geogràfic, la Mare de Déu del santuari de Pedra

segle XIV. Estilísticament l’únic element que permet eme-

(Àger) (CRISPÍ 2004, 111-116), un encàrrec que potser tam-

tre un judici des del punt de vista de l’autoria és la figura

bé cal valorar en el context de les relacions del comte

de la santa. Malauradament, no ha conservat el cap, una

amb l’escultor. Per tot plegat, no descartem que Aloi de

de les parts més útils a l’hora d’efectuar anàlisis d’aquest

Montbrai —o algun dels escultors del seu nodrit i prolífic

tipus. El tractament dels plecs, la volumetria de la figura i

taller— pogués ocupar-se també de la realització d’aquest

altres detalls més subtils remeten al context de l’escultura

retaule destinat a la capella del palau comtal de Balaguer,

catalana dels anys centrals del segle XIV i, en concret, a

atesa la relació mantinguda amb la família comtal. Un altre

l’art d’escultors com Aloi de Montbrai o Jaume Cascalls.

dels arguments per defensar aquesta possible atribució

En aquest sentit, la figura presenta lligams amb les del

és la utilització de l’alabastre, un material que mestre Aloi

vas sepulcral de la tomba de Margarida de Lloria, obra

va contribuir a difondre entre els emprats pels escultors

documentada de mestre Aloi i conservada fins el 1936 al

catalans de la primera meitat del segle XIV, juntament

monestir del Puig de València; amb algunes de les figu-

amb Jean de Tournai (ESPAÑOL 2012, 455-503).

res del retaule de la capella dels Sastres de la catedral
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de Tarragona; o amb les escenes narratives del sepulcre
de Sant Daniel de Girona, entre altres treballs atribuïts a
l’escultor. Veiem també ressons de les obres de Jaume
Cascalls, amb qui Aloi de Montbrai va col·laborar en algun
moment de la seva trajectòria. Per exemple, els plecs de la
part frontal de la túnica de la santa de Balaguer, a l’alçada
de la cintura, cauen d’una forma similar a com ho fan els
dels ploraners que Cascalls va realitzar per a les tombes
reials de Poblet.
L’esment dels noms d’aquests escultors no és pas gratuït.
Es tracta de mestres que van treballar habitualment per
a la casa reial, i algun d’ells, en concret mestre Aloi, ho
va fer per al comte Jaume I. A ell atribuïm el sepulcre de
dos infants de la casa d’Urgell conservat al Museu de la
Noguera (cat. 6), originari del monestir de Sant Domè185
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Terra de pipa emmotllada

Dimensions:

11 x 4 x 3 cm

Cronologia:

Inicis del segle XV (anterior a 1413)

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2102

Bibliografia:

Inèdit

A les excavacions del Castell Formós dutes a terme entre
1982-1987 sota la direcció de Josep Giralt, es va recuperar
una figureta de Nen Jesús de petites dimensions que va
aparèixer dins l’espai de la capella del palau, formant part
d’un nivell de destrucció i saqueig on també van ser recuperats fragments d’un possible retaule d’alabastre (cat. 4),
d’alicatats i fragments de rajola blava de la sèrie morisca
de Manises-Paterna, així com unes bigues de fusta segurament procedents d’un teginat (PADILLA-GIRALT-VILA 1997,
628-630).
La figureta, executada amb motlle i terra de pipa, mostra
un treball d’una certa qualitat, com es palesa en els cabells
i els trets fisonòmics. Els ulls són petits i el nas, la barbeta i els llavis prominents, ben marcats amb relleu. El Nen,
dempeus i completament nu, es mostra enjogassat amb
un ocellet, que subjecta amb les dues mans i li pica els
dits, un detall iconogràfic ben habitual durant els segles
del gòtic. El treball de la figura mostra un acurat detallisme, com s’aprecia en la presència del melic, i d’una mena
de plec de la carn a la part baixa, entre el ventre i el pubis.
186

Ha perdut la meitat inferior de les cames, una afectació

d’imatges, tant d’ús públic com privat. Entre les imatges

que es manifesta de forma més acusada en l’esquerra.

més difoses trobem les representacions del Nen Jesús,

La naturalesa emmotllada de la figura s’aprecia en tot el

santa Anna, santa Caterina, santa Bàrbara o la Mare de

seu perfil exterior. El material és terra de pipa, un tipus

Déu i el Nen, generant estereotips iconogràfics com el

d’argila blanca composta bàsicament per caolí clarament

conegut com el “tipus Utrecht” en relació amb determi-

diferenciada de la terracota. La denominació no es va ori-

nades imatges marianes (REESING 2007-2008, 145-165;

ginar a l’edat mitjana, sinó que cal associar-la a l’aparició

REESING 2012, 328-32), o el “d’Anvers” per a imatges de

de les pipes per fumar tabac generalitzades temps des-

Jesús-Nen dempeus (VAN DEN DORPEL 2013, 54).

prés i que es fabricaven amb aquest mateix material. El to

L’execució de figuretes amb terra de pipa anava a càrrec

blanquinós que presenta, juntament amb les característi-

d’artesans que a la documentació del segle XV apa-

ques tècniques d’execució, són els elements claus per a

reixen esmentats com a beeldedruckker —impressors

la correcta filiació i identificació de l’objecte. Ens trobem

d’estàtues— o heiligenbackkers —forners de sants—

davant d’una de les conegudes produccions “d’Utrecht”,

(LEEUWENBERG 1965, 151-166), mentre que a Anvers els

una ciutat que des d’inicis del segle XV es va convertir

documents els presenten algun cop com a Jezusmaker o

en centre productor de figuretes emmotllades amb terra

Jezusbakker (OOST 1992, 82). Les dues primeres denomi-

de pipa —pijpaarde, en holandès— (LEEUWENBERG 1965,

nacions s’adiuen molt bé amb les tècniques de fabricació

151-166; OSTKAMP 2012, 108-121). La descoberta de figu-

conegudes, que coneixem força bé. S’han documentat

retes i motlles des de la primera meitat del segle XIX en

dos sistemes diferents, molt senzills, que van contribuir

contextos arqueològics d’Utrecht (OSTKAMP-DIJKEMA

al gran èxit i difusió d’aquestes manufactures. El primer

2012, 326-327), va fer que la historiografia considerés la

es duia a terme a partir de dos motlles (matrix) corres-

ciutat com a epicentre principal d’aquestes manufactu-

ponents a la part anterior i posterior de la figura i que

res. No obstant, troballes posteriors van posar de manifest

s’obtenien d’un original de fusta (patrix). Eren fabricats

que també es van produir en ciutats com Anvers, Deven-

també amb terra de pipa i se n’han conservat nombrosos

ter, Delft, Malines, Gorinchem, Den Bosch, Leiden, Lieja

exemplars. Si les figuretes eren del tipus més petit, com

o Kampen, entre altres (HENRY-BUITENHUIS 1990, 63-76;

la de Balaguer, els dos motlles es farcien de terra de pipa

GROENEWEG 1991, 61-62; OOST 1992, 80-88; OSTKAMP

i aquesta es pressionava perquè quedés compactada. Un

2001, 202-214; REESING 2007-2008, 146; OSTKAMP 2012,

cop retirats, s’obtenia una figureta massissa que es reto-

116). Prèviament, se’n van executar a la regió del Rin en

cava a mà —d’aquí que peces efectuades amb el mateix

ciutats com Colònia i Frankfurt, però el model de difusió

motlle no siguin absolutament idèntiques—, es dissimula-

massiva és pròpiament neerlandès. L’exportació va ser

va la junta d’unió i es fornejava la peça a una temperatura

generalitzada, i la seva arribada es documenta a països

que podia oscil·lar entre els 900 i els 1.000 graus. Per a les

com França, Polònia i Escandinàvia (NEU-KOCK 1988, 179-

figures més grans era emprat un segon sistema: es feien

186; KOWALCZYK 2013, 1-6; OSTKAMP 2012, 126).

buides afegint un parell de fines capes de terra de pipa

Es tractava d’una indústria seriada de figuretes de devo-

dins el motlle, extraient la figura de dins i dissimulant tam-

ció de temàtica diversa, així com plaques i retaules, igual-

bé la junta d’unió. Un cop enllestides i cuites, les imatges

ment emmotllats, destinats a satisfer la gran demanda

podien rebre una senzilla policromia (CARON 1982, 17-21;
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VAN VLIJMEN 1982, 12; OSTKAMP 2001, 196-198; REESING

més, unes mesures anàlogues, sempre al voltant dels 9-12

2007-2008, 147; OSTKAMP 2012, 113-116).

cm. Iconogràficament, el tipus de Balaguer correspon al

L’arqueologia als Països Baixos ha recuperat nombroses

model més difós pels tallers del Països Baixos, en què el

figuretes d’aquest tipus en contextos associats a mones-

Nen apareix nu, dempeus i sostenint fermament amb les

tirs i, sobretot, llars particulars (OSTKAMP 2001, 188-256).

mans un colom que pressiona contra el pit i li pica un dels

Les de majors dimensions, que podien arribar als 70 o 80

dits (GROENEWEG 1991, 61). Els paral·lels són molt nombro-

cm, solien destinar-se no només a la devoció privada, sinó

sos i seria massa llarg detallar-los aquí. Esmentem genèri-

també a santuaris i capelles públiques. En canvi, les de

cament les figuretes anàlogues conservades al Centraal

reduïdes dimensions com la de Balaguer, que oscil·len

Museum d’Utrecht, al Rijksmuseum d’Amsterdam, al Rijk-

al voltant dels 10 cm, es destinaven prioritàriament a les

smuseum van Oudheden de Leiden i al monestir de Santa

llars. Podien exhibir-se per si soles, ja que moltes d’elles

Caterina d’Utrecht, entre altres. Un altre tipus que va tenir

duien un petit pedestal, sobre petites peanyes de fusta

molta difusió va ser el del Nen Jesús com a Salvator Mundi,

que penjaven de la paret o, en el cas de les de Jesús Nen,

dempeus, amb l’esfera terrestre i beneint, molt ben repre-

dins de caixetes i bressols de plata o fusta policromada.

sentat en la troballa de dos-cents exemplars efectuada a

Als Països Baixos també s’ha documentat el lliurament de

Halsteren (Bergen op Zoom) (KNIPPENBERG 1962, 54-57;

les darreres a les dones de la família que professaven en

CARON 1982, 17-21; GROENEWEG 1991, 61).

centres religiosos, i ja en moments més avançats —la pro-

Les representacions del Nen Jesús en les seves diferents

ducció es documenta fins ben entrada l’època moderna—

variants van ser les més difoses als Països Baixos, com ho

per decorar pastissos i dolços. Altrament, atès el seu for-

prova el fet que de les 400 figuretes —completes o frag-

mat petit i lleuger, el propietari podia dur-les a sobre com

mentàries— en terra de pipa conservades a la regió de

a expressió de devoció o mesura profilàctica (VLIJMEN

Zeeland, 174 corresponguin a aquesta iconografia. El tipus

1982, 13-14; CARON 1982, 20-21; HENRY-BUITENHUIS 1990,

predominant és el de Balaguer (61 exemplars), seguit del

64; GROENEWEG 1991, 62; SCHRICKX 2001, 11; BARTELS

Nen com a Salvator Mundi (60 exemplars). La resta corres-

2010, 23; OSTKAMP 2012, 118; VAN DEN DORPEL 2013, 16).

ponen a imatges de Jesús Nen assegut —algunes d’elles

Que la figureta del Museu de la Noguera fos localitzada

també amb el colom—, sostenint un fruit, entronitzat o

dins de la capella del Castell Formós de Balaguer evi-

cavalcant una gallina (VAN DEN DORPEL 2013, 48-59).

dencia un ús litúrgic o de devoció, per la qual cosa con-

La historiografia ha destacat que les figuretes de peti-

vé no descartar que s’exhibís de forma permanent i que

tes dimensions executades amb terra de pipa eren un

es considerés un objecte relativament preuat per la seva

producte especialment idoni per a l’exportació degut a

raresa. No sabem si duia peanya incorporada, atès que ha

les seves característiques, i que van generar un comerç

perdut la part baixa de les extremitats inferiors. Cal tenir

exterior important. D’entrada, sembla que l’exemplar del

present que obres similars la duen, mentre que altres no,

Museu de la Noguera seria una de les escasses mostres

com veiem en diferents exemplars —entre els quals, nom-

de l’arribada d’aquestes figuretes a terres hispanes. No en

brosos motlles— del Rijksmuseum van Oudheden de Lei-

coneixem paral·lels, a no ser que en els fons dels museus o

den (HENRY-BUITENHUIS 1990, fig. 4, cat. 8-20; KLEITERP

d’excavacions arqueològiques romanguin peces pendents

1990, 85, cat. 4-18). Els més semblants al nostre mostren, a

d’una identificació correcta. Únicament podem esmentar

una sèrie de retaules efectuats igualment amb motlles i

llits a OSTKAMP 2001, 203-205, figs. 17 i 19-20 i VAN DEN

terra de pipa als Països Baixos, un tipus de producció que

DORPEL 2013, 87-89.

no va ser tan popular i difosa com la de les figuretes. Tres

A la vista de les obres apuntades sembla que el Nen Jesús

d’aquests retaules es conserven al claustre del monestir

de Balaguer és, ara per ara, l’únic exemplar identificat en

de San Antonio el Real de Segòvia, als quals cal afegir

territori hispà d’aquesta tipologia de figueretes en terra de

dos relleus, fragmentaris, procedents de retaules similars

pipa de dimensions reduïdes. Només poden esmentar-se

i custodiats al Museo Arqueológico Nacional de Madrid

els tres fragments de diferents crucificats de petites dimen-

(LEEUWENBERG 1965, 151-166; CASCIO-LEVY 1992, 16-51;

sions localitzats al voltant de l’ermita de Coca (Segòvia),

FRANCO 1996, 119-129). Aquestes produccions es daten

que estilísticament i tècnicament corresponen als models

cap 1470-1480. A banda, cal esmentar una imatge de la

en terra de pipa dels Països Baixos, però que segons sem-

Mare de Déu amb el Nen de l’església de Prádanos (Bur-

bla van ser executats amb terracota. Això ha donat peu a

gos), desapareguda en estranyes circumstàncies fa uns

pensar en una possible producció local a partir de models

anys. No resta clar si va ser efectuada amb terra de pipa,

o motlles importats (FRANCO 1996, 125, fig. 9).

ja que alguns autors la fan de terracota, i cal tenir present

El Nen Jesús de Balaguer i el fragment de placa emmotlla-

que presenta unes majors dimensions (78 cm d’alçada)

da de Barcelona demostren que les produccions en terra

que la figureta de Balaguer. També es tenen dubtes sobre

de pipa d’Utrecht i la resta de ciutats dels Països Baixos

el material d’execució d’una imatge idèntica a l’anterior,

van arribar a terres catalanes, de la mateixa forma que ho

igualment desapareguda, conservada antigament a

van fer altres manufactures artístiques nòrdiques com els

l’església d’Hornillos (Valladolid) (PEREDA 2007, 321-324).

tapissos, les bacines petitòries de llautó o les escultures

Pel que fa a la Corona d’Aragó l’únic exemplar en terra de

i pintures de petit format destinades a la devoció priva-

pipa que podem referenciar aquí és un relleu emmotllat

da, de les quals sí que hem conservat més mostres. La

fragmentari identificat fins ara com una realització en

documentació catalana il·lustra molt bé sobre l’arribada

terracota (MANOTE 1998, 425-429), tot i que la naturalesa

d’aquestes manufactures a ciutats com Barcelona, on el

del material no deixa lloc al dubte. Es conserva al Museu

mercadeig amb elles va ser considerable. Els documents

d’Història de la Ciutat de Barcelona (inv. 11471) i mostra

atesten que un dels productes amb més demanda van ser

una representació de la Coronació. Va aparèixer als anys

les figures de fang cuit, però no especifiquen si es tracta-

seixanta del segle XX en una excavació a la plaça de Sant

va d’imatges en terracota o terra de pipa. Els esments més

Miquel de Barcelona, i s’havia considerat que podia ser

interessants corresponen als inventaris de les llars, on hi

obra d’un artesà germànic establert a la ciutat que tècni-

predominen les de la Mare de Déu amb el Nen, tot i que

cament hauria imitat les produccions flamenques, mentre

també se’n documenten de la Pietat, l’Anunciació, la Cru-

que per a la composició de l’escena va seguir el model

cifixió i diversos sants. També devien tenir molta difusió

emprat per l’escultor Pere Joan en una de les escenes del

les figuretes de Jesús Nen, com veiem en l’inventari d’un

retaule de la catedral de Tarragona. Tanmateix, la seva

guanter barceloní datat el 1491, on consten 500 figuretes

execució en terra de pipa i els nombrosos paral·lelismes

de fang cuit, 300 de les quals mostraven aquesta icono-

amb obres dels Països Baixos obliguen a considerar-la una

grafia (ESPAÑOL 2001d, 292-293; ESPAÑOL, en premsa).

peça importada —vegeu, per exemple, els exemples reco-

Aquesta notícia ha de cridar la nostra atenció perquè
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podria associar-se a figuretes en terra de pipa com la de

sar que la de Balaguer va poder ser produïda per algun

Balaguer. Són els anys de més difusió d’aquestes imatges,

dels heiligenbackkers d’aquella ciutat. La figureta devia

i no ha d’estranyar que els comerciants i mercaders barce-

arribar al Castell Formós a principis del segle XV, i amb

lonins fomentessin la seva distribució per la resta del país.

completa seguretat, abans del 1413, data de la desfeta del

No conservem notícies sobre l’arribada d’aquests produc-

comtat d’Urgell i del saqueig i abandó del palau comtal.

tes a terres lleidatanes, però hem de suposar-la a partir de

Probablement ho va fer a través del comte Pere II d’Urgell,

la figureta de Balaguer i d’algun altre objecte de naturale-

un personatge de gust exquisit que es devia interessar per

sa similar, com la placa en terracota amb la representació

les manufactures artístiques arribades de més enllà dels

de la Mare de Déu i el Nen procedent del castell de Ribe-

Pirineus.

lles, al municipi de Vilanova de l’Aguda, dins la mateixa

En qualsevol cas, la importància d’aquesta figureta és cab-

comarca de la Noguera (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, I,

dal perquè, a banda de ser un cas únic en el context català

256, làm. XXVII). Es tracta d’una obra que havia passat

i hispà, podria aportar una cronologia relativa molt més

completament desapercebuda entre els especialistes, i

precisa per als exemplars neerlandesos. En aquest sentit,

que en data recent ha estat associada a les produccions

podria esdevenir un dels casos més antics documentats,

d’Utrecht (ESPAÑOL 2001d, 293; ESPAÑOL, en premsa).

i s’ha de tenir present que als Països Baixos es conserven

Malauradament, després de romandre uns anys en una

escasses figuretes amb una cronologia associada tan

col·lecció particular mallorquina, el passat 2013 va ser

ajustada. Una d’elles seria la localitzada en el marc d’unes

inexplicablement venuda a l’estranger després de rebre

excavacions a un castell situat prop de Zwolle, amb la

el permís d’exportació corresponent per part de les auto-

representació de la Mare de Déu i el Nen, conservada de

ritats catalanes i espanyoles competents. Actualment es

forma fragmentària i atribuïda a un taller de Colònia. El

conserva en una col·lecció particular britànica.

castell va ser destruït el 1363 i, per tant, la figureta ha de

A diferència dels possibles exemplars en terracota de

ser anterior a aquesta data (OSTKAMP 2001, 194, fig. 6).

l’ermita de Coca, per a la peça de Balaguer i el fragment

Pel que fa als exemplars més antics dels tallers d’Utrecht,

de placa de Barcelona no es pot parlar d’una producció

entre els materials apareguts en dues sitges d’aquella ciu-

autòctona a partir de motlles importats, ja que la terra

tat es troba una figureta com la de Balaguer i un fragment

de pipa no era un material emprat a Catalunya en aquells

de placa com el de Barcelona, que s’han datat entre 1400

anys. I pel que fa a la cronologia, la gran circulació que van

i 1450 (OSTKAMP 2001, 202-203, figs. 16-17).

tenir els motlles i les múltiples còpies que se’n van derivar

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot

a través del sistema de patrix i matrix, ha fet que els especialistes es decantin per datar les figuretes de Jesús Nen
dins uns lapses cronològics força amplis. La historiografia neerlandesa ha datat exemplars amb característiques
similars al de Balaguer dins una forquilla cronològica que
va des de 1400 —o poc abans— fins a 1500, i fins i tot més
enllà (OSTKAMP 2012, 122-123). Les més antigues s’han
documentat a la zona d’Utrecht, per la qual cosa cal supo190
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28 x 45 x 15 cm
Cronologia:

Cap a 1340

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2615, MN 2616

Bibliografia:

MONFAR 1853, II, 52 i 119; VILLANUEVA
1976, 236; BESERAN 2007, 205-207

El convent de Sant Domènec de Balaguer ha conservat els
vestigis de dues figures jacents masculines procedents
d’un petit sepulcre d’alabastre que va custodiar-se a la
capella de Sant Pere Màrtir, oberta a la banda de l’evangeli
de l’església monacal, fins l’exclaustració, moment en el
qual el sarcòfag que aquestes efigies coronaven va ser
destruït. En parla el cronista Diego de Monfar, subratllant
la seva pertinença a la família dels comtes d’Urgell: “(…) en
la capilla de san Pedro mártir hay una caja de mármol, muy
bien labrada, larga de cuatro palmos, y en la piedra que
la cubre dos figuras que denotan ser de muchachos hijos
del rey, con sus coronas en las cabezas y espadas en las
manos; las almohadillas que tienen bajo sus cabezas están
sembradas de escudos muy pequeños, unos con los palos
de Cataluña, otros con las armas de Entença, señal cierto
ser de los hijos de los infantes don Alfonso y doña Teresa de Entença (…)” (MONFAR 1853, II, 52). Els escuts que
191
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campegen als coixins identifiquen a dos fills de l’Infant

bablement ja era aquí abans de la primera data conegu-

Alfons (el futur rei Alfons el Benigne) i de Teresa d’Entença,

da, ja que el 1337 sembla estar plenament integrat dins el

la seva primera dona que va morir de part a Saragossa el

mercat artístic català fins al punt de treballar per un client

mes de l’any 1327, poc abans de l’ascens al tron del seu

de qualitat tan remarcable com el monarca. Pere el Ceri-

marit. La mateixa combinació heràldica acompanyava la

moniós li va encarregar aleshores el sepulcre de la seva

presentació de la difunta i de dos altres fills a la coberta

mare i de dos dels seus germans a Saragossa, comanda

dels respectius sepulcres que van ocupar als franciscans

que es va fer efectiva segons ho confirmen les notícies

de Saragossa, segons ho atesten diversos cronistes, entre

posteriors que coneixem d’aquests dos enterraments

altres, el mateix Diego de Monfar (MONFAR 1853, II, 118;

monumentals (IVARS 1926, 245-250; RIUS 1928, doc. XXX;

cfr. ESPAÑOL 2001c, 164-165; ESPAÑOL 2002, 204-205 i

LÓPEZ DE MENESES 1952, 665, doc. 7; BRACONS 1989,

225; ESPAÑOL 2014, 411-414).

225-226; ESPAÑOL 2014, 411-414).

Dels set fills que van tenir Alfons i Teresa segons les genea-

Probablement la primera etapa de la carrera professio-

logies (cinc nens i dues nenes) almenys un dels inhumats

nal d’Aloi a Catalunya es va desenvolupar a l’ombra d’un

a Balaguer era l’Infant Alfons, potser el primogènit de la

altre artífex d’origen septentrional, Joan de Tournai, del

parella atès el seu nom de bateig, que va morir a Balaguer

qual adoptà les receptes pròpies de l’artista empresari

en data indeterminada, segons informa a la seva crònica

i, com ell, es va servir d’un material escultòric totalment

Pere el Cerimoniós, el germà que regnarà com a succes-

nou a les primeres dècades del segle XIV a casa nostra,

sor del pare, i probable impulsor de l’enterrament que

obtingut a les pedreres de Beuda i Segueró, a l’àrea de

estudiem. Malgrat l’edat en la que semblen haver mort els

la Garrotxa, al nord de Besalú. Com Joan de Tournai, Aloi

infants comtals, sobre les túniques que vesteixen advertim

de Montbrai se servirà de l’alabastre com a material escul-

la presència de les usuals corretges de les quals pengen

tòric traslladant-lo des de les pedreres a la ciutat de Giro-

armes ofensives: dagues, particularment. A l’art francès de

na, on cap a 1353 va tenir obert un taller, i a Barcelona, on

començament del segle XIV quan es representa un infant,

estarà domiciliat al llarg de la seva etapa catalana (ESPA-

la indumentària és coherent amb l’edat. La figura d’un dels

ÑOL 2012, 580-582). Des d’aquest darrer indret exportarà

fills de la comtessa Mahaud d’Artois, mort abans del 1302

les seves realitzacions arreu dels territoris de la Corona

i enterrat al convent dels Jacobins de Poligny (Jura) (ara

d’Aragó ja que va treballar al nord dels Pirineus, a l’Aragó

al Museu de Belles Arts i Arqueologia de Besançon), ho

i també a València. Dins la seva producció, els sepulcres

certifica. En canvi, a Catalunya, els exemples que ens pro-

monumentals hi tenen un pes destacat. En va fer per al

porciona el panteó reial de Poblet apunten en una direc-

rei, no només a Saragossa, sinó al panteó reial de Poblet,

ció ben diferent. La mateixa que va seguir-se prèviament a

del qual en va ser mestre major durant la primera etapa

Balaguer i als franciscans de Saragossa.

del projecte (1340-1366). També per a famílies rellevants

Tot fa pensar que qui va adoptar aquesta modalitat a Cata-

com els Llúria pels quals va treballar al monestir del Puig

lunya fou Aloi de Montbrai, l’escultor provinent de la cos-

de València (1344), pels Cervelló als franciscans de Vila-

ta atlàntica francesa que arriba a casa nostra en una data

franca del Penedès i per ciutadans barcelonins notables.

indeterminada, però a qui seguim documentalment d’ençà

El volum dels encàrrecs que va monopolitzar l’identifiquen

de 1337 fins la seva mort que pot situar-se vers 1368. Pro-

com a mestre-empresari, un fet corroborat altrament per

la presència d’ajudants dins el seu taller, en els quals va

nins Berenguer de Palau (†1314), Ramon de Vilaric (†1319)

delegar moltes tasques escultòriques segons ho certifica

i Guillem de Vilaric (†1343) a la galeria nord (a tocar de

un document de l’any 1345. L’associació amb Jaume Cas-

l’angle nord-est) del claustre de la catedral de Girona. En

calls que començà el 1347 s’inscriu en aquest marc labo-

aquest cas aplicades, però, amb molta més solvència. A

ral. Es precisament aquesta intervenció dels ajudants en

banda d’aquestes concomitàncies estilístiques, la peculia-

les seves empreses el que justifica la seva qualitat des-

ritat dels emblemes heràldics representats als jacents de

igual (particularment el Sant Sepulcre destinat a la cape-

Balaguer, coincidents amb els que apareixien al túmul de

lla d’aquesta advocació a l’església de Sant Feliu de Giro-

Teresa d’Entença i que no es corresponen amb les divises

na, les figures del qual se serven avui en dia a la referida

que ella i el seu espòs van emprar en vida, ha estat un

església i als magatzems del Museu d’Art de Girona).

dels arguments emprats per Alberto Velasco i Francesc

Els jacents de Balaguer atesten també aquest baix nivell

Fité en aquest mateix catàleg per defensar una atribució

d’execució tot i que podem reconèixer al seu darrere les

dels jacents de Balaguer a Aloi de Montbrai.

mateixes receptes escultòriques aplicades a les figures

Francesca Español Bertran
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7. Mare de Deú d’Almatà
Mestre de Bellpuig de les Avellanes
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Antiga església de Santa Maria d’Almatà
(Balaguer). Santuari del Sant Crist de Balaguer

Tècnica:

Escultura en fusta policromada

Dimensions:

32,3 (37,4 amb tija) x 7,6 x 6,4 cm

Cronologia:

Cap a 1300

Núm. inv.:

Museu Diocesà d’Urgell, 1084

Bibliografia:

CAMÓS 1772, 251; SANAHUJA 1965, 341;
ZAMORA 1973, 226; FITÉ 1985, 386;
BALAGUÉ-BALAGUÉ 1988, 261-262;
ESPAÑOL 1991c, 183-184

Al santuari d’Almatà —avui del Sant Crist— es venerava
d’ençà l’època medieval una imatge de petit format de la
Mare de Déu, dempeus, amb el Nen, un fet que permet
plantejar diverses hipòtesis pel que fa a la seva funcionalitat. Es tracta d’una talla que ha conservat bona part de la
policromia original, que la restauració a què ha estat sotmesa amb motiu de l’exposició ha posat de manifest. La seva
excel·lència tècnica i la qualitat dels materials emprats,
entre els quals el pa d’or utilitzat a les fresadures de la túnica que vesteix Maria i la cura en l’execució d’aquests detalls,
són fets sobre els quals haurem de tornar.
La imatge de la Mare de Déu a Almatà cal suposar que
data d’època medieval, però no en tenim cap certificació
documental. Amb tot, les analogies del cos femení que s’hi
detecten amb la figura jacent de la mare del comte d’Urgell,
Ermengol X, Cecília de Foix, enterrada a Bellpuig de les Avellanes, a més de les semblances que es poden establir entre
194

l’una i l’altra en el tractament del rostre femení, són prou

veït de figura jacent com els anteriors, s’ubicava a la capella

evidents per permetre suggerir que estem davant d’obres

oberta al transsepte nord a tocar del presbiteri. Correspo-

sorgides de la mateixa mà. Aquesta constatació és impor-

nia al vescomte Àlvar d’Urgell, germà del patriarca del clan,

tant per les implicacions cronològiques que se’n deriven.

que va morir a Sicília el 1299. Havia participat a la campanya

A més, aquests parentius van més enllà de la coincidència

conduïda per Pere el Gran, durant la qual va ser fet pre-

en un mateix model femení. Estilísticament t s’hi detecten

soner. En data indeterminada el seu cos va ser repatriat a

amb la figura jacent de la mare del comte d’Urgell, Ermen-

Catalunya i inhumat dins la nova església de Bellpuig de

gol X, Cecília de Foix, enterrada a Bellpuig de les Avellanes,

les Avellanes, construïda per iniciativa d’Ermengol X amb la

a més de les analogies que es poden establir entre l’una i

intenció de convertir-la amb panteó familiar.

l’altra en el tractament del rostre femení, són prou evidents

Tot i que no comptem amb cap dada directa en relació a

per permetre suggerir que estem davant d’obres sorgides

aquesta empresa, els fets confirmen que va tractar-se d’una

de la mateixa mà. Aquesta constatació és important per

de les iniciatives pioneres a Catalunya en context funerari i

les implicacions cronològiques que se’n deriven. A més,

que la mort del promotor l’any 1314, ha de fixar la data ante

aquests parentius van més enllà de la coincidència en un

quem de l’ambiciós projecte. Certament, per les peripècies

mateix model femení. Estilísticament també hi ha un paren-

posteriors del comtat és inimaginable que l’Infant Alfons, el

tiu molt estret, fins al punt de permetre vincular ambdues

fill de Jaume II, hereu del comtat a la mort d’Ermengol X ja

realitzacions a un sol escultor.

que aquest no va tenir descendència, assumís una empresa

Ateses aquestes coincidències podem situar la imatge

d’aquesta ambició que celebrava la memòria d’uns perso-

mariana dins l’òrbita del mestre anònim que va executar

natges amb els quals no tenia cap lligam de sang.

els sepulcres dels comtes d’Urgell a Bellpuig de les Ave-

Si admetem les relacions de la nostra escultura amb l’efígie

llanes. Quan vam estudiar aquests magnífics testimonis de

funerària de la comtessa Cecília, el marge cronològic que

l’escultura funerària a Catalunya fa uns anys, ja avançàrem

hem defensat pels monuments funeraris (1299-1314) ser-

una proposta cronològica pel conjunt (ESPAÑOL 1995, 149-

veix per la peça estudiada i, tot i que ignorem si originària-

183; ESPAÑOL 2007a, 80-86). Atesa la història del llinat-

ment va pertànyer a Almatà, almenys es vincula al taller

ge, tot i el que havien suggerit els erudits del segle XVIII,

que va treballar per als comtes d’Urgell vers 1300. La faisó

que un historiador ha recuperat recentment sense que els

escultòrica d’aquestes peces coincideix amb el llenguatge

seus arguments resultin convincents des de cap punt de

emprat per determinats artífexs que treballen a Catalunya

vista (GONZALVO 2007), no podia tractar-se dels allunyats

en aquestes mateixes dates, com s’esdevé amb Arnau de

benefactors del monestir premostratenc. El panteó comtal

Camprodon, escultor i argenter, responsable de l’arqueta

va estar constituït per quatre mausoleus custodiats actual-

que va custodiar les relíquies de sant Cugat, de comença-

ment als Estats Units (The Cloisters, Nova York) després de

ments del segle XIV, i potser vinculat a l’obra d’algun dels

la seva venda el 1906. El principal correspon al fundador del

relleus en alabastre amb escenes de la passió que trobem

panteó, Ermengol X, mort l’any 1314. Aquest va ocupar la

adossats als murs del claustre d’Elna.

banda de l’epístola de la capella major de l’església de Bell-

Francesca Español Bertran
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Procedència:

Església de Sant Vicenç d’Àger. Antiga
ment, a l’ermita de la Mare de Déu de
Colobor (Àger).

Tècnica:

Escultura en pedra policromada

Dimensions:

80 x 23 x 23 cm

Cronologia:

Cap a 1320-1330

Bibliografia:

ESPAÑOL 1991c, 183, làm. XXXIV, fig. 3;
ESPAÑOL 2007b, 92.

L’àrea lleidatana va ser l’àmbit d’actuació d’un dels artistes més rellevants del primer gòtic català: l’anomenat per
l’historiador Agustí Duran i Sanpere “Mestre d’Anglesola”
(DURAN 1932-1934, I, 25-26). Sota aquesta denominació
s’hi amaga un escultor anònim actiu a les primeres dècades del segle XIV a la catedral de Lleida (sepulcre del bisbe
Ferrer Colom), a la portalada monumental desapareguda
de l’església de Tàrrega i al monestir de Poblet (sepulcre de
Ramon Folc VI de Cardona, el Prohom Vinculador) (ESPAÑOL 1991c, 183-184; ESPAÑOL 2002, 124-126; ESPAÑOL
2007b, 87-92; VELASCO 2009, 239-245; VELASCO 2011a,
209-219; VELASCO 2014b, 218-220).
Anglesola, l’indret a tocar de Tàrrega que dóna nom
a l’artífex, va servar fins el moment de la seva venda a
començaments del segle XX el que pel seu format es considera un retaule, tot i que per la mateixa raó, pot haver funcionat com a frontal, segons ho confirmen els dos mobles
provinents de l’altar del Corpus Christi de Vallbona de les
Monges, ara al Museu Nacional d’Art de Catalunya. El relleu
196

d’Anglesola, una peça d’excel·lent qualitat escultòrica con-

de la qual continuaven aleshores a l’àmbit claustral i a les

sagrada a la infància de Crist, és al Museu de Belles Arts

capelles ofertes a la banda meridional del transsepte, una

de Boston, d’ençà de l’any 1926. Els dotze episodis que hi

de les obres atesta l’activitat del nostre escultor. Parlem

tenen a veure, enquadren una Mare de Déu amb el Nen,

del sepulcre del bisbe Ferrer Colom (1334-1340), instal·lat

dempeus, situada a la zona central. A la mateixa església

a la capella de la Concepció de Maria, edificada pel prelat

d’Anglesola, dedicada a Sant Pau de Narbona, hi roman

vers 1335-1340, del qual actualment només se’n conserva

una figura entronitzada del patró de la parròquia, de gran

el relleu rectangular que presidia el fons de l’arcosoli amb

format, que també s’adscriu d’antic al mateix escultor.

la cerimònia de les exèquies (ESPAÑOL 1991c, 183-184). Tot

Fem aquesta recapitulació sobre la producció que la his-

i que molts caps dels personatges que integren el segui-

toriografia ha assignat a l’artista d’ençà de començament

ci han desaparegut els que resten descobreixen la mà del

del segle XX perquè la Mare de Déu de Colobor, segons

mestre. Com s’escau altres vegades, un cop instal·lat a la

vam defensar l’any 1991, s’hi vincula estretament (ESPAÑOL

ciutat, el mestre va poder assumir altres comandes, algu-

1991c, 183). S’esdevé el mateix, com vam poder argumentar

na de les quals prou rellevant com la portalada gòtica de

el 2007, amb la que es va venerar a Castelló de Farfanya

Tàrrega amb el seu apostolat de mida major que el natural

com imatge aïllada inicialment i que, avançat el segle XIV,

del qual per fortuna en sobreviuen algunes figures (ESPA-

quan es construí el retaule de pedra que perviu a l’església

ÑOL 2007b, 90; VELASCO 2009, 227-247; VELASCO 2014a,

parroquial, va passar a presidir-lo. Tot i que aquesta imatge

60-73).

ha patit greus desperfectes (el cap de la Verge és nou), és

El santuari de Colobor va ser afavorit pels comtes d’Urgell

completament equiparable als exemplars mencionats, fet

en diferents moments del segle XIV. En aquest sentit, i tal

que també permet atribuir-la al mestre que tractem. Això es

com apunten Alberto Velasco i Francesc Fité en aquest

pot fer extensible a una Mare de Déu del Museu de Lleida:

mateix catàleg, la sorprenent donació de 8.000 sous a

diocesà i comarcal (núm. inv. 612) i a la que va desaparèixer

Colobor per part del comte Jaume I (1328-1347) al seu tes-

de la parròquia de Graus a Osca (ESPAÑOL 2007b, 92).

tament de 1344, és una dada que no es pot perdre de vista

Al frontal-retaule d’Anglesola l’efígie mariana és de petit for-

en l’anàlisi de la imatge mariana que procedeix d’aquest

mat i en alt relleu, mentre que els dos exemplars de Colobor

santuari, tot i que probablement l’escultura havia estat

i Castelló de Farfanya són figures exemptes i de dimensions

realitzada amb anterioritat. Els mateixos autors destaquen

majors. En tots els casos, però, es repeteix un mateix model

que són diverses les obres del Mestre d’Anglesola o del

marià, així com els elements distintius de la indumen-

seu entorn més proper que poden posar-se directament

tària femenina: túnica inferior per damunt de la qual cau

en connexió amb els comtes d’Urgell, com són la Mare

un ampli mantell des del cap on el cenyeix una diadema.

de Déu d’Almatà (cat. 7), el panteó dinàstic de Bellpuig de

L’Infant també assumeix idèntics trets fisonòmics. Recolza

les Avellanes i l’escultura arquitectònica de determinades

sobre el braç esquerre de la Mare i juga amb un moixó.

zones de l’església de Santa Maria de Castelló de Farfanya.

L’extensa producció escultòrica del mestre anònim i la seva

Aquest fet podria indicar que els escultors que van realitzar

localització a l’àrea lleidatana fan pensar en un mestre tre-

aquests treballs van gaudir del favor comtal.

ballant en un projecte important per aquestes contrades.

Francesca Español Bertran
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Castelló de Farfanya

Procedència:

Església de Santa Maria de Castelló de
Farfanya (timpà del portal meridional)

Tècnica:

Escultura en pedra policromada

Dimensions:

87,5 x 40 x 23 cm

Cronologia:

Cap a 1450-1460

Núm. inv.:

Museu de Lleida: diocesà i comarcal
(inv. 630)

Bibliografia:

ROCAFORT 1917, 276; LLADONOSA
1983, 344-345; TARRAGONA 1972;
TARRAGONA 1987, 330; BALAGUÉ 1987, 73;
BARRAL 1987, 373; BERLABÉ 1993, 565;
BESERAN, 1993c, 141; BERLABÉ 2003, 197

Es tracta de l’habitual representació de Mare de Déu sostenint al seu fill amb el braç esquerre, mentre que amb
la mà dreta, avui desapareguda, devia presentar un dels
atributs tradicionals, potser un pom de flors. Maria duu
el cap descobert i coronat amb una corona flordelisada,
ornada en la base amb relleus simulant pedres precioses,
seguint un model àmpliament difós durant el gòtic internacional. La corona li cenyeix el cabell llarg i llis, desplegat
fins les espatlles, d’on parteix la vesta que la cobreix. Es
tracta d’un brial o túnica llarga fins als peus, amb l’escot
recte i un petit tall al centre, tot ribetejat amb una sanefa
amb decoració de brots vegetals que simulen branques
amb fruits que no arriben a poder-se identificar. Aquesta
túnica, molt folgada, se cenyeix a la cintura amb un cintu198

ró ornat també amb motius vegetals que, en aquest cas,

da que retrobem a la sagristia i al monument funerari de

recorden els circells o algun altre tipus de brot. Per sobre

Berenguer Barutell de la Seu Vella de Lleida, o als portals

de la túnica, des de les espatlles, Maria du un mantell de

de l’església de Sant Llorenç de la capital lleidatana. Tots

grans plecs tubulars que cauen per tots dos costats i que

els exemples esmentats són dels anys quaranta i cinquan-

deixen al descobert el tors fins sota de la cintura, des d’on

ta, un marge cronològic que s’adiu perfectament amb la

el caient dret del mantell es recollit i sostingut per la Verge

cronologia que cal suposar per al portal de Castelló de

amb la mà esquerra.

Farfanya. En aquest sentit, un inventari de béns del mes-

Jesús-Nen està representat de tres quarts i girat cap a la

tre d’obres de Lleida Rotllí Gaulter, datat el 1442, mencio-

Mare, mostrant els peuets que sobresurten del vorell de

na que el darrer posseïa una “mostra” d’una finestra de

la túnica, un de costat i l’altre més de front, en conjunció

Castelló de Farfanya, esment que ha servit per justificar

amb la gestualitat dels braços i mans. L’infant, que ha per-

una possible intervenció d’aquest arquitecte i escultor en

dut el cap, vesteix una túnica llarga fins als turmells amb

el disseny i construcció del portal castellonenc (BERLABÉ

un coll ribetejat amb una sanefa, similar al de la túnica

1993, 566).

de la mare, tot i que amb una ornamentació més senzilla,

A dia d’avui al timpà del portal encara es conserven la

quasi llisa. Allarga la mà dreta cap al pit de Maria, mentre

mènsula sobre la qual recolzava l’escultura i el dosser

que amb l’esquerra, avui desapareguda, és possible que

que la cobria, així com dos àngels tenants, decapitats,

mostrés algun dels seus atributs característics, com un

que sostenen sengles emblemes heràldics, idèntics, que

ocellet, una fruita o l’esfera. No ho podem confirmar amb

flanquejaven la imatge. Els escuts són quarterats: primer

total seguretat, ja que li manca la mà fins al canell i no

quarter, les cadenes de Navarra; segon quarter, el bou

es coneixen testimonis antics que permetin certificar-ho.

amb collar de Bearn; tercer quarter, un lleó rampant (en

Una fotografia de l’any 1918 ens mostra la imatge al seu

realitat, hauria de ser un lleó lleopardat); i quart quarter,

emplaçament original al portal meridional de Santa Maria

les tres barres dels Foix —vegeu les interpretacions de les

de Castelló de Farfanya (Biblioteca de Catalunya, fons Sal-

armes, amb lleugeres variants, efectuades per BERLABÉ

vany, ref. SaP_448_03), i en ella ja s’intueixen algunes de

1993, 566 i BESERAN 1993c, 141. Aquestes armes perme-

les pèrdues apuntades. El braç dret de Maria ha desapa-

ten una filiació cronològica de l’obra que entronca amb la

regut, però sembla que el Nen encara conservava la testa.

que hem establert pel tipus de portal. Ens remet a l’època

El mateix podem dir de la resta de figures que formaven

en què els Foix eren senyors de Castelló de Farfanya, que

part de la decoració del portal, i que comentarem més

havien adquirit la vila a Ferran d’Antequera el 1415 per

endavant, les quals totes encara conservaven els respec-

34.000 florins d’or, arran del desmembrament del comtat

tius caps. Cal deduir, per tant, que la seva mutilació es va

d’Urgell (VILARRÚBIAS 1992, 67-68 i 166-168). La presèn-

produir en el marc de la Guerra Civil Espanyola.

cia de les cadenes navarreses permet situar la construc-

La imatge presidia el timpà del portal esmentat. Es tracta

ció del portal més enllà del 1441, quan les cases de Foix i

d’un accés al temple configurat a partir d’un arc apuntat,

Navarra van entroncar arran del matrimoni entre Gastó IV

resseguit exteriorment per una motllura decorada amb

de Foix i Elionor de Navarra.

frondes que pren forma conopial i que es remata amb

L’estil de la imatge que aquí estudiem és plenament tar-

un floró. Segueix una tipologia habitual a la zona de Llei-

dogòtic. La tipologia general de la figura mariana, la coro-
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na, els cabells i, sobretot, els plecs dels induments així ho

i allargat, amb el mentó petit i sortint, els llavis també

confirmen. Aquests plecs encara no mostren la copiositat

petits, el nas ben perfilat i els ulls igualment petits i amet-

i les ziga-zagues més pronunciades de l’escultura de finals

llats, sota unes celles poc pronunciades i gairebé sense

de la quinzena centúria, i d’aquí que se’ls pugui comparar

marcar, molt possiblement perquè la imatge estava poli-

amb els que apareixen en obres com el sant Pau del portal

cromada en un principi i les celles anirien segurament

dels Apòstols de la Seu de Girona, obrat en terra cuita per

pintades. Les característiques de la imatge han portat a

Antoni Claperós cap a 1460 (Tresor de la catedral). Aques-

apuntar un cert ascendent castellà (BESERAN 1993c, 141),

ta mateixa filiació presenten els dos àngels tenants del

sense que això sigui obstacle per cercar el seu possible

timpà, amb abundants plecs trencats a la part baixa de les

artífex en l’entorn d’escultors i picapedrers arribats de més

túniques; i els dos àngels amb filacteris que trobem a les

enllà dels Pirineus per treballar a la Seu Vella en les dèca-

mènsules de l’arc conopial. Atès que es tracta de figures

des centrals del segle XV. Rotllí Gaulter és un d’ells, tot i

també decapitades, és difícil precisar-ne l’autoria, però és

que és evident que no va ser l’autor de la nostra imatge,

possible que tots quatre fossin executats pel mateix escul-

malgrat que pogués intervenir en el disseny del portal,

tor que va realitzar la marededéu del museu lleidatà. Una

segons la notícia més amunt referida. Sabem que amb ell

altra fotografia antiga (BALAGUÉ 1987, 171), tanmateix, per-

va col·laborar el tolosà Marin Baudry, però desconeixem

met veure les figures encara amb les testes, d’un estil molt

quin era el seu estil (FITÉ-VELASCO 2009, 309-319). Tot

similar —si no el mateix— de la imatge de la marededéu.

plegat fa que la cronologia de les escultures de la portala-

L’escultor de la imatge que aquí analitzem és un mestre

da s’hagi de situar en aquest horitzó cronològic dels anys

que ha assimilat el llenguatge del darrer gòtic, malgrat

cinquanta i seixanta del segle XV, coincidint amb l’erecció

la seva poca perícia en el tractament dels volums i la

de l’estructura que les acollia.

configuració general de les figures, especialment palpa-

D’altra banda, cal desvincular d’aquest entorn estilístic

ble en el cas de la Mare de Déu, que mostra despropor-

els dos àngels tenants que sostenen sengles escuts amb

cions, sobretot, al costat dret segons el punt de vista de

l’heràldica dels Cardona i d’una nissaga sense identificar

l’espectador, amb una volumetria realment excessiva. La

—dos ocells afrontats—, i que apareixen en dues mensule-

imatge està feta per ser vista de front i en posició elevada,

tes ubicades a mitja alçada, flanquejant el portal. Per l’estil

per això les desproporcions no són tan evidents si se la

semblen una mica anteriors als elements fins ara descrits

contempla de perfil o de tres quarts. Pel tipus de pedra i

i, de fet, s’ha proposat que fossin aprofitades d’una estruc-

el treball de la part posterior, on advertim una superfície

tura precedent (BERLABÉ 1993, 566).

plana, tot just escalabornada, és possible que la imatge

Per cloure l’estudi de l’obra, cal referir-se a les peripècies

s’esculpís in situ, tal vegada amb material procedent de la

que ha sofert en els darrers temps. És possible que fins

pedrera documentada en l’entorn de la vila (VILARRÚBIAS

el 1936 presidís el portal per al qual va ser concebuda,

1992, 39).

moment en què va ser mutilada parcialment, juntament

Intentar establir paral·lelismes amb altres imatges que

amb la resta d’escultures del portal. Com és sabut, el tem-

hagin servit de model o inspiració no resulta fàcil per la

ple fou cremat l’any 1936, i cal situar en aquell moment

manca de qualitat apuntada. Ens podem fixar en alguns

la desaparició d’un sant decapitat, de factura igualment

detalls del rostre —potser la part més cuidada— ovalat

gòtica, que s’ubicava a la mènsula esquerra que flanqueja

el portal, i que encara s’aprecia en la fotografia de 1918.

a Madrid —amb finançament de l’Ajuntament de Barce-

Just després de l’incendi, i a l’igual que la resta d’obres del

lona— la mènsula sobre la qual se sustentava i el dosser

temple que se salvaren de la destrucció, la imatge de la

que la coronava, igualment conservats al museu esmentat

Mare de Déu va ser segurament traslladada al Museu del

(MFM 46 i 48) (LLONCH 2002, 200). Al mateix temps que

Poble, a Lleida ciutat, que tenia la seva seu a l’antic hospi-

el sant Andreu, potser formant part del mateix lot, Marès

tal de Santa Maria. No tenim constància explícita d’aquest

adquiria la marededéu que estudiem aquí, que va acabar

trasllat, però sí d’altres béns mobles procedents de Cas-

integrant-se a la seva col·lecció.

telló de Farfanya, com els dos retaules de pedra de Santa

Coincidint amb la compra del sant Andreu per part de

Maria, això és, el de sant Andreu i els dels sants Úrsula i

Marès, el 22 de setembre de 1969, Josep Antoni Tarragó

Nicolau; o del retaule major de l’església de Sant Miquel.

Pleyán, llavors delegat provincial de Belles Arts, escrivia

A l’igual que aquestes obres, un cop acabat el conflicte,

al bisbe de Lleida preguntant-li per la venda de “dos imá-

i després d’un trasllat temporal a l’església del Carme de

genes de piedra (...) llevadas por un anticuario” (Servei

Saragossa, la imatge devia ser restituïda a Castelló de

d’Arxius i Llegats de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Llegat

Farfanya. Pel que fa a aquest retorn, es té constància de

Tarragó, caixa 6, carpeta 13). Molt probablement es trac-

la petició efectuada pel rector de la vila, Pau Mor, el 15

tava del sant Andreu i la marededéu que estudiem aquí,

d’octubre de 1940, tot i que en ella només s’esmenta el

de la qual es fa un esment explícit en la carta de Tarra-

retaule de Sant Andreu. La devolució es va formalitzar el

gó. Arran d’aquests fets, i segons ens informa Mn. Jesús

19 de desembre del mateix any (Servei d’Arxiu i Llegats de

Tarragona, delegat emèrit de patrimoni artístic del Bisbat

l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Llegat Tarragó, capsa 31), i cal

de Lleida, cap a mitjan anys setanta el bisbe de Lleida

pensar que va implicar la devolució d’altres objectes, com

va emprendre una negociació amb el col·leccionista per

el retaule major de Santa Maria, que avui presideix l’altar

mirar que algunes d’aquestes obres fossin retornades —

principal de la parròquia de Sant Miquel. Altres béns, com

cfr. VILARRÚBIAS 1992, 129-130—, arribant al pacte que el

el retaule dels sants Úrsula i Nicolau (Museu de Lleida:

sant Andreu, la mènsula i el dosser restessin al Museu Fre-

diocesà i comarcal, inv. 636), van restar a Lleida i més

deric Marès, però que retornaria la marededéu del portal

endavant es van integrar als fons diocesans. Pel que fa a

de l’església, que va acabar integrant-se als fons de l’antic

la nostra marededéu, cal deduir que també va ser retorna-

Museu Diocesà de Lleida.

da. Poc després de la Guerra Civil, diferents béns mobles

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot
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de l’església van ser venuts pel rector sense la preceptiva
autorització de les autoritats eclesiàstiques competents.
Sabem, per exemple, que abans del 1947-1948 va vendre
alguns relleus del retaule de Sant Andreu. Les vendes
van continuar en anys successius, ja que cap a 1969, la
imatge central d’aquest retaule va ser adquirida per Frederic Marès, i avui forma part dels fons del museu dedicat al col·leccionista barceloní (MFM 1403). Prèviament,
a inicis de la dècada dels seixanta, Marès havia adquirit
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Procedència:

Església de Santa Maria de Castelló

Bibliografia:

de Farfanya

MONFAR 1853, I, 530; ROCAFORT 1917, 274; CORREDERA

Tècnica:

Escultura en pedra policromada

1973, 141; FITÉ 1985, 228; BALAGUÉ 1987, 74 i 179; BESE-

Dimensions:

33 x 84 x 40 cm (vas sepulcral)

RAN 1993b, 172-173; BESERAN 1993a, 173; ESPAÑOL 1995,

20 x 47,5 x 28 cm (lleons de suport)

179-182; FITÉ 1997, 140; ESPAÑOL 2007a, 86; GONZALVO

Cronologia:

Cap a 1320-1330

2007, 30.

Núm. inv.:

Museu de la Noguera. Dipòsit del
Museu de Lleida: diocesà i comarcal,
inv. 1488 (vas sepulcral) i 607 (lleons de
suport)
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Fins a l’esclat de la Guerra Civil Espanyola l’església de

motllurat. L’exterior de la cara frontal també apareix per-

Santa Maria de Castelló de Farfanya va custodiar un petit

filat amb una motllura, la qual serveix d’emmarcament als

sepulcre corresponent a un infant de la casa d’Urgell, a

elements anteriorment descrits i permet l’aparició d’una

qui d’antic es va identificar amb el comte Ermengol IX

mena d’intersticis. A la part baixa, a més, s’hi va afegir

(?-1243). Qui primer va fixar-se en la tomba va ser Diego

una mena de vora que es va policromar amb l’escacat

Monfar, al segle XVII, que la va descriure com “un sepulcro

urgellenc. Pel que fa al jacent conservat a The Cloisters,

muy bien labrado, que está en la iglesia mayor de Caste-

mostra una representació del comte de cos sencer, abillat

llon de Farfanya, al lado del evangelio, con un simulacro

amb túnica i mantell i duent una espasa entre les mans,

de niño encima de él, con las armas de Urgel” (MONFAR

amb l’habitual gos als peus. Una banda de cuiro li reco-

1853, I, 530). Aquest emplaçament al presbiteri se certifi-

rre la part dreta del pit, sobre la qual trobem represen-

ca a través d’una fotografia de Josep Salvany de l’any 1918

tats diferents aplics de guarniment, alguns d’ells amb les

(Biblioteca de Catalunya, fons Salvany, ref. SaP_449_02),

armes comtals d’Urgell. Reposa el cap sobre un coixí que

en la qual veiem el sepulcre dins un petit nínxol obert a

presenta decoracions vegetals i tres flocs a cada costat.

tocar de la capella del costat de l’Evangeli.

El sepulcre correspon, com ja hem apuntat, al comte

La tipologia de la tomba s’adiu amb un model d’èxit en

Ermengol IX d’Urgell, fill de Ponç I d’Urgell (1228-1443),

aquells anys, amb figura de jacent i l’heràldica comtal al

germà d’Àlvar I (1243-1268) i oncle d’Ermengol X (1268-

frontis del vas sepulcral, que és sostingut per un parell de

1314), que va morir als pocs dies d’haver heretat el comtat

lleons. És de format petit, atès que es tracta d’una ossera

(MONFAR 1853, I, 530; CORREDERA 1973, 141). La tomba

on es van traslladar les despulles del finat gairebé un segle

va restar al seu emplaçament original fins a la Guerra Civil

després de la seva mort. Malauradament, avui el jacent, el

Espanyola, on va patir els estralls causats per l’incendi i la

vas i els lleons de suport es conserven per separat, atès

destrucció del temple. En aquest sentit, la restauració a la

que el primer es custodia al museu The Cloisters de Nova

qual han estat sotmesos els lleons i el vas sepulcral ha cer-

York (Metropolitan Museum of Art inv. 1975.129), mentre

tificat que aquests elements van estar exposats a elevades

que la resta d’elements es serven al Museu de la Noguera,

temperatures. Durant el conflicte bèl·lic o poc després

on han estat dipositats recentment pel Museu de Lleida:

el sepulcre va ser traslladat a Lleida, però no consta a la

diocesà i comarcal. La caixa sepulcral es conserva força

documentació que patís el mateix el periple que els béns

malmesa, amb nombroses pèrdues que desconeixem en

artístics custodiats a l’antic Museu del Poble, on havien

quin moment es van produir. De fet, a la fotografia del 1918

anat a parar també obres procedents d’altres parròquies

el monument encara llueix un bon estat de conservació,

de les terres de Lleida. Aquest periple va consistir en un

sense les pèrdues que aquí comentem. Cal deduir, per

trasllat a l’església del Carme de Saragossa coincidint amb

tant, que la tomba va ser malmesa encara in situ coincidint

l’entrada de les tropes nacionals a la ciutat el 1938, per ser

amb l’esclat de la Guerra Civil Espanyola.

retornats novament a Lleida el 1941. Entre els inventaris

Decorativament, el frontis del vas s’estructura a partir

d’obres traslladades, molt exhaustius i detallats, no consta

de tres escuts amb les armes plenes d’Urgell, que enca-

el sepulcre, i d’aquí que calgui pensar en què va romandre

ra conserven bona part de la policromia. Els emblemes

a la capital, o que hi va arribar quan aquests trasllats ja

apareixen emmarcats per formes tetralobulades de perfil

s’havien produït. Cal deduir que, coincidint amb la creació
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del nou Museu Arqueològic Provincial el 1942, el sepulcre

Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Avui en dia el

degué ser traslladat al lapidari de la Seu Vella de Lleida, ja

jacent d’Ermengol IX llueix a una de les sales del museu

que la fundació d’aquesta nova institució va dur implícit el

novaiorquès, tot i que el robatori i la il·legalitat de la seva

trasllat cap a l’antiga catedral d’aquells materials medie-

exportació recomanen una restitució, d’acord amb els

vals i moderns que no hi tenien cabuda. Amb aquest can-

principis actuals que regeixen la museologia internacional

vi d’ubicació, el sepulcre va integrar-se a la col·lecció del

i els codis ètics dels museus nord-americans.

Museu Diocesà, parcialment conservada en aquells anys a

A banda d’aquests lamentables fets que van acabar supo-

l’antiga catedral.

sant la sortida del jacent del país, el trasllat previ des de

Malauradament, durant els anys seixanta i setanta del

Castelló de Farfanya a Lleida implica parlar de l’existència

segle XX es van produir diversos robatoris a la Seu Vella,

encara avui al lapidari de la Seu Vella de Lleida d’un ele-

dels quals n’ha restat testimoni en un algun article de

ment que seria necessari analitzar en el mateix context.

premsa (MALLO 1973, 4), en un telegrama del 2 de juny

Ens referim al remat superior d’un muntant, amb forma de

de 1979 que el delegat provincial del Ministerio de Cultura

pinacle de secció quadrada, i que presenta a la part baixa

va enviar al bisbe de Lleida (Arxiu Diocesà de Lleida, fons

de tres de les seves cares sengles emblemes heràldics

episcopal: Ramon Malla Call [1968-1999]. Patrimoni artís-

amb les armes d’Urgell, amb la policromia en or i sable

tic i cultural: diversos, museus i catàlegs [1968-1990]), i

ben conservada. A la part superior trobem dos nivells de

en els esments reiterats a la bibliografia sobre l’obra que

traceries calades rematades superiorment per florons i

aquí analitzem. En el marc d’aquests robatoris van desa-

frondes, i s’adverteixen també importants restes de poli-

parèixer diverses obres integrades als fons diocesans,

cromia blava i daurada. Aquest element podria haver estat

com el jacent del sepulcre que aquí estudiem; el cap del

un muntant lateral d’un monument funerari, i per dimen-

jacent del monument funerari de Berenguer Barutell, avui

sions podria haver format part del mateix conjunt que el

en parador ignot i finalment, el relleu de la Pentecosta de

nostre sepulcre. En aquest cas, també hauria estat tras-

l’antic retaule major de la Seu, obra de Bartomeu de Robió,

lladat des de Castelló de Farfanya cap a Lleida en el marc

que va ser robat abans de 1968 i que el 1973 va retornar

de la Guerra Civil Espanyola. Tanmateix, a les fotografies

a l’antic Museu Diocesà (MALLO 1973, 4). El darrer es va

antigues en què apareix la tomba encara in situ, aquest

poder recuperar a Madrid gràcies a la intervenció de Joan

muntant no apareix associat al conjunt. La pertinença

Ainaud de Lasarte, director dels Museus d’Art de Barcelo-

d’aquest element arquitectònic al sepulcre d’Ermengol IX

na, que va assabentar-se que s’oferia a la venta a la capital

sembla que pot corroborar-se gràcies a la informació que

espanyola a través d’un antiquari (GONZÀLEZ-BALASCH-

ha aportat el procés de conservació-restauració al que

RODRÍGUEZ 1998, 380). El jacent del sepulcre de Caste-

han estat sotmesos tots aquests elements en data recent

lló de Farfanya, en canvi, no es va poder recuperar. Es va

(2014-2015). La intervenció ha estat efectuada per Ramon

exportar il·legalment i fou adquirit per l’antiquari de París

Solé —i coordinada des del Museu de la Noguera i el Cen-

Brimo de Laroussilhe, que el 1975 el va vendre al museu

tre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de

The Cloisters de Nova York (YOUNG 1979, 82 i 84; LITTLE-

Catalunya—, que molt amablement ens han avançat algu-

HUSBAND 1987, 107), institució que ja conservava des de

nes de les conclusions que es publicaran en un estudi que

feia anys els sepulcres dels comtes d’Urgell originaris de

s’està redactant al voltant d’aquesta actuació. Bàsicament,

són dos els arguments que permeten l’associació del pina-

Folc VI de Cardona al monestir de Poblet (VELASCO 2011a,

cle a la tomba, d’una banda, la presència de restes que

209-219), o alguns dels apòstols de la desapareguda por-

demostren que també va estar exposat a elevades tem-

talada de Santa Maria de Tàrrega (VELASCO 2014a, 65-70;

peratures causades per un incendi; i de l’altra, l’existència

VELASCO 2014b, 218-220; VELASCO, en premsa [1]). Un

de colofònia a sobre dels daurats del vas sepulcral i del

escultor del seu entorn immediat, potser membre del seu

pinacle. Es tracta d’una substància poc habitual en la poli-

taller, va executar el panteó de Bellpuig de les Avellanes

cromia escultòrica, i que tenia la missió de protegir el pa

(ESPAÑOL 2007a, 80-86).

d’or. Ambdues coincidències, per tant, podrien demostrar

Al territori del comtat d’Urgell, a més, es conserven altres

que tots dos elements van formar part del mateix conjunt.

obres amb característiques similars, la qual cosa permet

L’erecció del sepulcre d’Ermengol IX s’ha de posar en rela-

suposar que aquests escultors van gaudir, tal vegada, del

ció amb la construcció del panteó dinàstic dels comtes

favor comtal. Es tracta de la Mare de Déu de l’antiga esglé-

d’Urgell a Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, un

sia de Santa Maria d’Almatà (Balaguer) (cat. 7), la Mare de

projecte promogut per Ermengol X cap a 1314 (ESPAÑOL

Déu de Colobor (Àger) (cat. 8), i de l’escultura arquitectò-

1995, 179-182; ESPAÑOL 2007a, 86). Així ho han manifes-

nica de determinades zones de l’església Santa Maria de

tat diferents especialistes, que han qualificat la tomba

Castelló de Farfanya. Ens referim a l’escultura que decora

de Castelló de Farfanya com una possible conseqüència

les capelles d’ambdós costats del presbiteri, i també a les

o complement del gran panteó erigit al monestir nogue-

claus de volta del mateix presbiteri, amb la representació

renc, a l’igual que el sepulcre d’Arnau Mir de Tost a Sant

de Crist acompanyat de dos àngels ceroferaris; i del pri-

Pere d’Àger (FITÉ 1997, 140). Es tractava de dos monuments

mer tram de la nau, on es mostra a la Mare de Déu i el Nen

funeraris destinats a sengles enclavaments fonamentals

entronitzats. La filiació francesa de l’estil d’aquestes claus

del comtat, on els comtes tenien fins i tot residència prò-

ja havia estat apuntada prèviament (BERLABÉ 1993, 566),

pia. D’aquí que puguin ser considerats extensions del pan-

però avui precisem una mica més i les situem en l’entorn

teó principal amb l’objectiu de contribuir a l’enaltiment i la

del Mestre d’Anglesola. Pel que fa a l’escultura de les cape-

memòria perpètua de la casa comtal, malgrat formessin

lles, a la de la part de l’Evangeli, encara es conserven res-

part de llinatges diferenciats.

tes dels emblemes heràldics que la decoraven, relatius al

La dependència que s’ha establert entre aquest sepulcre i

casal d’Urgell. Com ja s’apunta en un dels textos introduc-

el panteó avellanenc no abasta només l’àmbit descrit, sinó

toris del present catàleg —vegeu el text d’Alberto Velasco

que pot fer-se extensiva al terreny estilístic. Les tombes

i Francesc Fité sobre els comtes d’Urgell com a promotors

de Bellpuig de les Avellanes s’han situat en l’entorn direc-

artístics—, la filiació estilística d’aquests elements és simi-

te del Mestre d’Anglesola, un ambient on cal emplaçar

lar a la del sepulcre d’Ermengol IX i, per tant, tot plegat va

també el sepulcre d’Ermengol IX. Es tracta d’un escultor

poder encabir-se dins una mateixa campanya de treballs

segurament d’origen francès a qui s’han atribuït diferents

a l’església sota patrocini comtal.

treballs en les actuals demarcacions de Tarragona i Llei-

La dependència estilística del sepulcre d’Ermengol IX de

da (ESPAÑOL 2007b, 87-92; VELASCO 2009, 227-247),

les tombes de Bellpuig de les Avellanes obliga a atorgar-li

entre els quals destaquen el frontal-retaule d’Anglesola

un horitzó cronològic similar, sempre pels volts de 1314,

(Museum of Fine Arts de Boston), el sepulcre de Ramon

que és quan es va iniciar l’erecció del panteó avellanenc
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(ESPAÑOL 2007a, 80-86). Podria situar-se cap als anys

ques. En aquest sentit, potser va prendre exemple de la

vint o trenta, quan Alfons d’Aragó i Teresa d’Entença van

iniciativa del seu oncle i va encarregar una nova tomba

senyorejar el comtat (1314-1336), tenint en compte, a més,

per a un avantpassat sebollit a Santa Maria de Castelló de

que durant els primers anys de matrimoni (1314-1319) van

Farfanya, amb la qual contribuir a l’enaltiment de la nis-

passar llargues temporades a Castelló de Farfanya (MIRET

saga dels Cabrera i complementar el projecte iniciat per

1910, 3-15), on la casa d’Urgell tenia residència. D’aquí que

Ermengol X. I ho va encomanar, tal vegada, a un escultor

s’impliquessin en les obres de l’altra església de la vila, la

que coneixia directament els sepulcres de Bellpuig de les

de Sant Miquel, on encara es conserven les seves armes

Avellanes, potser a algú que havia col·laborat en aquella

(FITÉ-PUIG 2009, 11-16). Les importants vinculacions de

empresa.

la parella amb Castelló de Farfanya podrien esdevenir un

Alberto Velasco Gonzàlez

bon marc per a l’encàrrec del sepulcre d’Ermengol IX, atès
que Teresa era reneboda i hereva d’Ermengol X, que havia
finançat la construcció de les tombes comtals avellanen-
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Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pintura mural

Dimensions:

153 x 75 x 7 cm

Cronologia:

Primer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2733

Bibliografia:

Inèdit
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Durant els sondeigs fets als Castell Formós el 1970 per
Manuel Ocaña seguint un encàrrec de la Dirección General de Bellas Artes, van aparèixer diferents fragments de
pintura mural que, en el marc de la present exposició, han
estat restaurats i degudament muntats sobre un suport
per facilitar la recuperació de la seva aparença original.
Ocaña va practicar dos sondeigs a la banda sud-est del
recinte castral, en unes estances de funció indeterminada
on també es van localitzar fragments de guixeries i de pintures murals de cronologia taifal, formant part del mateix
nivell (ALÓS-SOLÉ 2010, 302). Això indica que les decoracions d’època andalusí convivien al palau amb aquestes
pintures efectuades en temps dels comtes d’Urgell. D’altra
banda, avui sabem que les esmentades estances no eren
207
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les úniques decorades amb pintures murals d’època gòti-

dóna com a resultat un relleu força pla, un aspecte que es

ca, ja que la campanya d’excavacions de 2013 ha posat al

combina amb una gamma cromàtica força reduïda. S’hi

descobert, a la zona exterior dels peus de la capella, un

detecta també en aquests conjunts un intent de plasma-

arc enfonsat decorat amb pintures de temàtica heràldica

ció incipient de la tridimensionalitat, tot i que les figures,

amb les armes d’Urgell.

solemnes i estàtiques, s’acostumen a presentar en grups

El fragment conservat mostra una escena força malmesa

per tal de definir les jerarquies interiors dels episodis.

on únicament s’intueixen una sèrie de personatges dem-

Totes aquestes característiques són presents al fragment

peus. Dos d’ells apareixen en primer terme i són figures de

mural de Balaguer, amb la qual cosa obtenim un marc de

format molt allargassat i estret, amb escassa volumetria.

relació mínimament ajustat per a la seva datació i situació

Els contorns s’han traçat amb una gruixuda línia negra.

contextual. Entre les pintures que poden servir de referent

Vesteixen una mena de túnica fins als genolls, per sota de

es troben els del carrer Basea de Barcelona, de temàtica

la qual podem veure unes calces amb les cames de dife-

cavalleresca i datats a finals del segle XIII, avui conser-

rent color, negre i vermell, seguint un costum habitual en

vats al Museu d’Història de la Ciutat (MUHBA) (MASPOCH

les representacions del moment. Pel que fa al personat-

2005a, 58-59). Més interessants i conegudes són les pin-

ge de l’esquerra, sembla que la túnica combinava també

tures del palau Aguilar de Barcelona (actual seu del Museu

dos colors, vermell i grisós, tot i que el darrer s’ha per-

Picasso), custodiades al Museu Nacional d’Art de Catalun-

dut en bona part i només el conservem amb una tonalitat

ya, on es va plasmar la conquesta de Mallorca per part

més viva a l’alçada del pit. En aquest punt s’intueix també

de Jaume I seguint com a font textual la Crònica de Ber-

el braç esquerre, el coll de la túnica i la forma del cap,

nat Desclot, que es va escriure entre 1283-1288, just quan

però sense els trets definidors del rostre, cosa que difi-

degueren ser realitzats aquests murals. Al mateix mestre

culta l’anàlisi estilística. Sembla que un tercer personatge

s’atribueixen les pintures que van aparèixer el 1944 durant

s’ubica a la dreta del grup, però d’ell solament conservem

unes obres de rehabilitació al saló del Tinell del Palau Reial

lleugeres restes, i també s’intueixen altres vestigis de figu-

Major de Barcelona, amb idèntica temàtica i datades entre

ració a la part superior, possiblement caps.

1271-1282 (PAGÈS 2012, 133-149). A l’Aragó, cal esmentar

L’estat actual de les pintures impedeix efectuar judicis taxa-

les pintures del castell d’Alcanyís, on també s’hi van repre-

tius quant a la filiació estilística i cronològica d’aquestes

sentar alguns episodis que glorificaven les gestes reials

pintures, així com sobre el tema representat. Tanmateix,

(PAGÈS 2012, 177-208, ROVIRA-CASANOVAS 2014). No cal

els colors plans, a base de grans taques de color unifor-

insistir en què la plasmació d’aquestes victòries i conques-

mes, i els contorns del dibuix marcats amb un gruixut traç

tes era una forma d’enaltir les gestes dels monarques, un

negre, semblen indicar una possible adscripció als pre-

recurs que habitualment es va emprar en espais àulics i on

ceptes del primer gòtic, en la línea dels conjunts murals

la reialesa feia ostentació del seu poder.

conservats o procedents de diferents palaus barcelonins.

Malgrat desconèixer la temàtica representada, és possible

Aquests murals es caracteritzen també per un tractament

que les pintures de Balaguer tinguessin una missió simi-

bidimensional dels fons, sovint monocroms, i la visió pla-

lar, en cas que també mostressin un episodi de contin-

nimètrica de les figures, al voltant de les quals el pintor

gut bèl·lic. Hem de recordar que els primers comtes en

no es va plantejar cap recerca de tipus volumètric. Això

instal·lar-se de forma definitiva al palau de Balaguer van

ser Alfons d’Aragó i Teresa d’Entença. Alfons era un infant

per adaptar-los al seu dia a dia. En aquest sentit, sola-

de la casa reial que arribaria a ser rei, i per això no descar-

ment deu dies després del seu enllaç, Alfons va escriu-

tem que decorés algunes estances del seu palau balaguerí

re al seu pare, el rei Jaume II, demanant-li que permetés

amb pintures que enaltissin les gestes militars dels seus

la instal·lació a Balaguer del pintor Bernat de Pou, ja que

predecessors. Una d’elles va tenir com a epicentre la prò-

en aquella ciutat no hi residia cap altre pintor (PUIGGARÍ

pia ciutat de Balaguer i com a protagonista al seu avi, Pere

1880, 75; RUBIÓ, 1908-1921, I, 61-62, doc. LII; SANPERE [s.

el Gran, que va derrotar la revoltada noblesa catalana que

d.], 123-125). Desconeixem quins eren els motius que van

s’havia fet forta a Balaguer, entre la qual es trobava Ermen-

portar Alfons a efectuar la sol·licitud, que va poder res-

gol X d’Urgell, oncle, sigui dit de pas, de Teresa d’Entença.

pondre al desig de gaudir dels serveis d’un mestre per a

El rei Pere va assetjar la ciutat i va aconseguir la rendició

satisfer encàrrecs diversos, a manera de pintor de la seva

dels revoltats l’11 de juliol de 1280. Els fets es narren deta-

casa i, fins i tot, per a la decoració del Castell Formós amb

lladament a la crònica de Bernat Desclot, i s’ha proposat

cicles pictòrics com el descrit.

que sigui la temàtica representada als graffiti de la forta-

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot
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lesa de Castellfollit de Riubregós (PAGÈS 2012, 123-132).
Una altra opció és que les pintures del Castell Formós
fossin murals afins als ideals i models cavallerescos, tal
vegada vinculades al cicle artúric, com els que trobem al
palau de l’Aljafería de Saragossa i que van ser executats en
temps de Pere el Cerimoniós. De fet, s’han identificat amb
unes pintures amb la història “de Jaufré” esmentades pel
monarca en una carta del 1352 (MARTÍN-SÁENZ 1998, 160161; cfr. BORRÁS 1998, 179-180). En aquest cas, ens trobem
davant d’un exemple sobre com les decoracions pictòriques plenament gòtiques s’adaptaven a edificis construïts
i decorats en època andalusina, amb un fort component
orientalitzant, com era el cas del palau de Balaguer.
La cronologia dels murals barcelonins pot ser un bon referent per als de Balaguer, que a la llum de l’estil, caldria
situar a les primeres dècades del segle XIV, potser coincidint amb els anys en què Alfons d’Aragó i Teresa d’Entença
van regir els destins del comtat. El seu enllaç es va celebrar a la Seu Vella de Lleida el 10 de novembre 1314, i van
instal·lar-se en terres del comtat, on van passar llargues
temporades especialment a Balaguer i Castelló de Farfanya, on tenien importants residències. D’aquí que poguessin emprendre algun tipus de reforma en aquests espais
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Procedència:

Monestir de Sant Domènec de Balaguer

Tècnica:

Escultura en fusta policromada

Dimensions:

24 x 82,5 x 14,9 cm (MN 2764)
24,8 x 74 x 16,5 cm (MN 2765)
26 x 90 x 16 cm (MN 2734)
26 x 90 x 16 cm (MN 2735)
25 x 78 x 13 cm (MN 2736)
25 x 101 x 14,7 cm (MN 2766)
16 x 187 x 24,5 cm (MN 2767)

Cronologia:

Segona meitat del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2734,
MN 2735, MN 2736, MN 2764,
MN 2765, MN 2766, MN 2767

Bibliografia:
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GIRALT 2002, 227-228.

Aquestes mènsules esdevenen les úniques restes del que

caturesques, pintades en llurs superfícies i dotades de

fou l’obra original del teginat trescentista de l’església del

dos puntes als extrems inferiors i una mena de volutes als

monestir de Sant Domènec de Balaguer, juntament amb

superiors. Es tracta de simulacions de caps grotescs d’ulls

altres conservades encara in situ a les actuals golfes del

grans i celles pronunciades, nas llarg i gruixut, amb dues

temple, segons amablement ens comunica Josep Giralt.

aletes prominents, i boca oberta deixant veure la llen-

El conjunt de restes conservat al Museu de la Noguera es

gua. Les galtes es destaquen amb taques rogenques i els

troba integrat per deu mènsules simples i una doble, tot

cabells apareixen dibuixats amb traços negres pel front i

i que, com veurem, totes responien a una mateixa tipolo-

caient pels laterals. La superfície inferior mostra una deco-

gia. En aquest estudi analitzarem les millor conservades,

ració amb talla motllurada de bocell o llistó, a més d’un

set en total, ja que la resta es troben en un estat força pre-

policromat de tons vius amb motius diversos.

cari.

Tècnicament el policromat al tremp es va resoldre

L’església es trobava coberta amb un sistema d’arcs dia-

mitjançant l’ús de colors fonamentalment vius (vermell,

fragmàtics sobre el qual recolzava l’embigat, i les mènsu-

rosat, negre, blanc, verd) aplicats directament sobre la

les responen a un mateix format que ve condicionat per

fusta, i no sobre una capa d’imprimació, com documen-

la pròpia morfologia d’aquest teginat. Com és habitual en

tem altres cops. La policromia d’aquests elements podia

aquest tipus d’estructures de cobriment, i així ho veiem al

efectuar-se un cop enllestida i muntada l’obra de fuste-

teginat de la capella de Santa Àgata del Palau Reial Major

ria, però també abans que les jàsseres, mènsules i plafons

de Barcelona, les jàsseres anaven sempre en sentit longi-

fossin emplaçats a lloc, com veiem en una representació

tudinal respecte de la nau, i solien descansar sobre mèn-

del procés de policromat que trobem a la coberta de la

sules inserides als arcs. Aquestes mènsules de fusta solien

catedral de Terol.

ser dobles per tal de travessar el gruix del mur dels arcs,

La primera de les mènsules (MN 2764) solament conserva

i fixar així millor els caps de biga d’un i altre tram, com

un dels extrems, amb una carota que manté escassa poli-

veiem també al teginat de la sagristia de la catedral de

cromia, amb el dibuix dels trets del rostre molt imprecisos,

Tarragona (COMPANYS-MONTARDIT 1982a, 255). Els ele-

i on destaca sobretot el dibuix del cabell. La gama de colors

ments conservats al Museu de la Noguera corresponen,

inclou el vermell, el negre i el blanc, a més d’un color com-

precisament, a aquestes mènsules dobles. Tanmateix, la

plementari, el rosa, aplicat com en la resta de les mènsu-

majoria es troben tallades, és a dir, partides per la meitat,

les al rostre. A la mènsula MN 2765 advertim igualment

una transformació produïda en el moment de ser extre-

la conservació solament d’un extrem de la doble mènsula

tes del seu emplaçament original durant la restauració

original i, a l’igual que l’anterior, té també mutilada una de

del temple entre 1950 i 1972. Solament una d’elles (MN

les puntes de la part inferior. La punta conservada mostra

2767) es conserva en el seu estat original, amb l’estructura

l’extrem flordelisat, idèntic a com ho atestarem en la resta.

doble, que la converteix en la més llarga del conjunt (187

Conserva una mica més de policromia que l’anterior, cosa

cm).

que ens permet advertir millor els trets del rostre, com la

Com era comú, els extrems de les mènsules van ser escul-

boca completament pintada de vermell i amb una gran

pits emprant una talla simple i esquematitzada del tipus

llengua, les celles i ulls pintats en blanc i negre, i el nas

anomenat de “buc de nau”, simulant testes humanes cari-

de grans aletes. Conserva també part del relleu motllurat

9
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Catalogació
12. Mènsules de teginat

211

9
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Catalogació
12. Mènsules de teginat

212

del que partien les puntes i la testa. Té com a particulari-

L’estil de la policromia de les mènsules de Sant Domènec

tat mostrar a la base inferior la figura d’un frare dibuixada

de Balaguer s’adscriu perfectament al llenguatge del gòtic

en negre sobre fons blanc que, tot i les pèrdues, encara

lineal del grup de sostres més antic proposat per Maspoch,

es pot apreciar amb una certa nitidesa. Aquest tipus de

situat entre finals del segle XIII i la primera meitat del XIV.

representació recorda les que trobem al tron abacial de

Amb tot, es poden adscriure amb més comoditat a l’inici

Santa Maria de Sixena (Museu de Lleida, inv. 19), i es troba

de la segona etapa en el desenvolupament dels teginats

molt en la línia d’alguns motius que trobem als marginalia

a Catalunya, que segons l’esmentada autora es perllonga

dels manuscrits contemporanis.

fins mitjan segle XV (MASPOCH 2005b, 74). Els paral·lels

Quant a la mènsula MN 2766, igualment escapçada, el

que podem citar en relació a les mènsules de Balaguer

rostre es poc distingible perquè la pèrdua de policro-

són diversos. Destaquem, sense ànim de ser exhaustius,

mia també és important. Crida l’atenció la decoració de

els teginats de Sant Miquel i Sant Francesc de Montblanc,

la base que, en comptes d’un frare, mostra una mena de

el de l’església del santuari de Paret Delgada (COMPANYS-

cos ròmbic pintat en blanc sobre fons negre, dins del qual

MONTARDIT 1982b, 91-99; COMPANYS-MONTARDIT 1983,

s’hi adverteix un estel en roig de sis puntes. Com ja hem

17-19; FUGUET-MIRAMBELL 2006), el de l’església del Car-

apuntat anteriorment, la mènsula MN 2767 és l’única con-

me de Peralada (CONEJO 2002, 240-241), i les restes con-

servada completa, amb els extrems molt malmesos atès

servades del que hi havia a Vilamur (ADELL 1993, 295-296;

que tot just s’hi distingeixen les testes i lleugeres restes de

TARTERA 2010). Poden esmentar-se també les restes de

les puntes. En canvi, conserva força bé la decoració de la

l’embigat del cor de l’església de la Sang d’Alcover (COM-

base, semblant a la dels exemples anteriors, conformada

PANYS 1992, 106), o les mènsules desllorigades d’un tegi-

per dues motllures bocellades que flanquegen una altra

nat del monestir de Santes Creus (COMPANYS-MONTAR-

de plana. La darrera es troba decorada amb formes trian-

DIT 1988-1989, 15-16). Al sostre pintat de la sala del tresor

gulars pintades en blanc i negre, mentre que els bocells

de la catedral de Tarragona, que s’ha datat cap a 1355-

ho estan en vermell i negre.

1360 (CONEJO 2013a, 99-118; CONEJO 2013b, 127-162),

La mènsula MN 2734 conserva la policromia en millor estat

trobem mènsules testiformes simulant felins amb la boca

que les anteriors, d’aquí que es puguin veure amb clare-

oberta i mostrant les dents, d’expressivitat i tractament

dat els ulls i el nas amb la mateixa tonalitat descrita en la

similar a les estudiades aquí. Les de Balaguer corresponen

mènsula MN 2765. Tanmateix, la que ofereix més possibi-

a una tipologia ben difosa en aquells anys, on predominen

litats en aquest sentit és la MN 2735, on podem contem-

els elements antropomorfs —especialment les carasses—

plar tots els trets del rostre, el cabell caient des del front,

i zoomòrfics, amb un treball de talla força esquemàtic,

els ulls, nas, boca i la llarga llengua. Finalment, la mènsula

però carregat d’exotisme i expressivitat (DOMENGE-VIDAL

MN 2736 permet advertir, com també l’anterior, tot el poli-

2013, 35). A l’Aragó podrien esmentar-se també nom-

cromat en vermell dels elements que emmarquen el ros-

brosos exemples paral·lels. Per les similituds en el tipus

tre i, sobretot, veure el contrast amb el rosat. En aquests

de rostres aconseguits a través de la policromia, podem

darrers exemples, el motllurat de la part inferior també

citar les mènsules del teginat del saló principal del palau

conserva encara bona part del relleu i la policromia. Les

dels Luna a Daroca, de principis del segle XV, amb unes

puntes inferiors, en canvi, es troben força degradades.

carasses que atesten un trets molts similars a les de Bala-

guer; i també les mènsules del teginat de l’església de San

l’habitaven frares (POU 1913, 119), però tot fa pensar que

Román de Castro, que s’ha datat cap a finals del segle XIV

la construcció no va avançar al ritme desitjat. És així que

(ÁLVARO 1982, 227-240).

pren sentit la deixa de 25.000 sous que va fer el comte

Desconeixem com era el teginat de Sant Domènec de

Jaume I al seu testament (1344), destinada a l’acabament

Balaguer abans de l’agressiva restauració de l’església

del temple i la construcció d’una capella dedicada a la

efectuada entre 1950 i 1972, que va acabar malmetent els

Trinitat (PASTOR 2004, 74). Malgrat aquest important lle-

elements que es conservaven de l’obra original. En la seva

gat la construcció no s’enllestia, i això va obligar al bisbe

descripció del monestir del 1880, malgrat parlar lacònica-

d’Urgell a reclamar el 1350 a la vídua del comte que dels

ment d’“artesonats trebols”, Ferran Timoneda no esmen-

18.000 sous que devia als marmessors d’Ermengol X, en

ta el teginat (TIMONEDA 1880, 87), segurament perquè

destinés 5.000 a l’acabament de la capçalera. Res es diu,

l’ocultava una volta de llunetes amb maó i guix erigida en

per tant, sobre obres a la nau, per la qual cosa no sabem

època moderna, com va acabar passant en moltes altres

en quin punt es trobaven i què restava per fer. Dos anys

esglésies del territori. Aquesta volta va ser retirada durant

després el bisbe Hug Desbach encara concedia indulgèn-

el projecte de restauració esmentat, que va implicar la

cies a aquells que contribuïssin a les obres de l’església i el

construcció d’una nova coberta de fusta a doble vessant

campanar (SANAHUJA 1930b, 146; SANAHUJA 1965, 278;

inspirada en l’original i, paradoxalment, la destrucció i pèr-

FITÉ 1997, 149).

dua de molta informació al voltant del sostre primitiu. Les

A la vista d’aquestes notícies, cal deduir que el teginat

mènsules que travessaven els arcs diafragmàtics van ser

de Sant Domènec es devia construir més enllà de mitjan

serrades i abandonades, i no van ser recuperades fins uns

segle XIV, coincidint amb el suposat auge constructiu que

anys més tard. Crida l’atenció la desídia amb la que van ser

es dedueix de les dades apuntades. En qualsevol cas, el

tractats aquests elements pels responsables de la inter-

temple ja devia estar enllestit cap a 1408, quant el comte

venció, i més tenint en compte que, fins i tot, van arribar

Pere II d’Urgell, al seu testament, el posa de model per a

a realitzar-se algunes mènsules que reproduïen les origi-

la construcció de l’església del monestir de menorets que

nals, mai instal·lades, emperò —una d’elles es custodia al

pretenia erigir dins el recinte del Castell Formós. En aquest

Museu de la Noguera—.

document s’esmenta que l’obra havia de ser “solemni-

Pel que fa a la datació del teginat del qual formaven part

ter cum capellis in utroque latere cum voltis et croeratis

les mènsules, no conservem cap document que faci

secundum formam ecclesie predicatorum monasterii

al·lusió explícita a la seva construcció. Amb tot, una sèrie

Barchinone vel ecclesie monasterii predicatorum civitatis

de notícies esparses sobre l’obra del monestir permeten

balagarii”, a la vegada que havia de ser “non multum mag-

fixar una cronologia relativa que concorda amb l’estil de

na nec multum sumptuosa cum lignis cooperta” (MONFAR

les restes conservades. La fundació i dotació del monestir

1853, II, 269-270).

arrenca del testament d’Ermengol X (1314), tot i que les

El comte es mostrava afí als preceptes de l’arquitectura

obres sembla que no es van iniciar fins el 1323, quan el

mendicant, on els teginats de fusta tenien un important

rei Jaume II va obtenir llicència del papa Joan XXII (MON-

protagonisme. No tenim cap constància documental

FAR 1853, II, 51; TIMONEDA 1880, 85-86; FITÉ 1997, 149-152;

sobre la seva implicació en les obres del monestir, però

GIRALT 2002; 226-229). Es té constància que el 1333 ja

cal suposar-la tenint present que un comte d’Urgell l’havia
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fundat, i que diversos predecessors immediats hi havien

que la ceràmica de Manises i els teginats fets per artesans

esmerçat grans quantitats de diners en la seva construc-

mudèjars, responien a la predilecció del comte Pere per

ció i decoració, especialment, els seus pares. És així que

l’estètica morisca i orientalitzant. Tenim constància que el

prenen sentit els alicatats ceràmics que, per aquells anys,

comte va contractar moros per a l’execució dels sostres

es devien emplaçar al paviment del presbiteri —avui des-

de fusta que van embellir el seu palau a Balaguer (1402)

apareguts—, una manufactura ceràmica de gran exqui-

(GIRONA 1913, 183, doc. 61; ADROER 1979, 55-56 i 162-163,

sidesa, molt costosa, que probablement va ser executada

docs. 30 i 34), i atès que l’obra del teginat de Sant Domè-

pels mateixos artesans que treballaven a les seves ordres

nec es devia efectuar durant els anys del seu govern, no

al Castell Formós —sobre aquestes qüestions vegeu el

descartem que hi pogués tenir alguna cosa a veure en la

nostre text sobre els comtes d’Urgell com a promotors

seva materialització.

artístics, en aquest mateix catàleg. Els alicatats, a l’igual

Francesc Fité Llevot · Alberto Velasco Gonzàlez
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Procedència:

Catedral d’Osca

Bibliografia:

Tècnica:

Pintura al tremp sobre fusta

TORMO 1909, 60; CARRERAS 1909, 259-262; ARCO 1915,

Dimensions:

131,4 x 213 x 8 cm

389-390; SANPERE s. d., 127-132, làm. III; ARCO 1918, 94;

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

ARCO 1924, 96-103 i 180-181; POST 1930, 167-172, fig. 316;

Núm. inv.:

Museu Nacional d’Art de Catalunya,

ANÒNIM 1932, 383; RÀFOLS 1932, 261; ARCO 1942, I, 105-

MNAC 004526

106 i II, fig. 79; GUDIOL 1955, 158, fig. 125; GUDIOL 1971,

Catalogació
13. Retaule de Sant Felip i Sant
Jaume el Menor

36, cat. 79, fig. 110; LACARRA 1987, 431-432, fig. 2; ALCOY
1993b, 410-411; NAVAL 1999, 88-90.
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Malgrat que la historiografia li ha prestat atenció des de

seu arrest per part dels pagans, que s’enduen el sant fora

ben aviat, el retaule de Sant Felip i Sant Jaume el Menor

de camp. La Llegenda Daurada de Iacoppo da Varazze

originari de la catedral d’Osca, avui custodiat al Museu

esmenta que l’apòstol va ser obligat a adorar una imat-

Nacional d’Art de Catalunya, es troba necessitat d’un estu-

ge del déu Mart, amb la qual podríem associar l’ídol que

di aprofundit que acabi de treure l’entrellat de les múlti-

apareix sobre una columna helicoïdal i que separa els dos

ples incògnites que amaga. L’obra encara es conservava

episodis descrits. El text del dominicà genovès relata que

a la catedral d’origen el 1915 —i possiblement el 1918—

de sota l’ídol va sortir un drac que va fer diferents estralls,

(ARCO 1915, 389-390; ARCO 1918, 94; ARCO 1924, 96-103

entre altres, deixar anar un aire tan irrespirable que va

i 180-181), però després fou venuda i exportada a Londres,

emmetzinar a alguns dels curiosos que assitien a la prete-

on la va poder adquirir el col·leccionista Lluís Plandiura

sa adoració de Mart per part de Felip (VORÁGINE 1982, I,

(RÀFOLS 1932, 261; LACARRA 1987, 431, nota 12). El 1932,

277). És precisament això el que s’ha representat a la part

amb l’adquisició de la seva col·lecció per part de la Junta

esquerra del registre inferior, on veiem que un parell de

de Museus de Barcelona, l’obra va incorporar-se a l’antic

personatges jauen a terra, com a morts, després d’inhalar

Museu d’Art de Catalunya (ANÒNIM 1932, 383).

el bleix del drac, que apareix a primer terme. Un tercer

Es tracta d’una gran taula de format allargassat, que recor-

personatge junta les mans de forma pietosa. El text de

da els frontals d’altar d’època romànica. L’espai central

Varazze parla de tres morts, cosa que més o menys s’adiu

es dedica als dos sants patrons, que apareixen amb els

amb el nombre de personatges que aquí s’han represen-

seus atributs característics, la creu per a sant Felip, i el

tat. El cicle de Felip en aquest retaule es tanca amb la seva

garrot per a sant Jaume. Tots dos sostenen sengles llibres

crucifixió, de la qual Varazze no dóna gaires detalls, a ban-

i vesteixen túnica i mantell. S’ubiquen en un espai en què

da de la localització del fet a Hieràpolis. Aquí s’ha optat

advertim un paviment de color verdós i un ampit arquitec-

per una creu en aspa —de les dites “de sant Andreu”—,

tònic rosat, per sobre del qual localitzem un fons daurat

tot i que algunes fonts apunten que fou crucificat cap per

que enriqueix i solemnitza la composició i als personat-

avall, com sant Pere (RÉAU 1997, 510-511).

ges. El perfil exterior d’aquest fons apareix decorat amb

Si passem a les escenes de la part dreta del retaule, les

motius punxonats, que retrobem als nimbes dels perso-

dedicades a sant Jaume el Menor, trobem que novament

natges. A sobre dels seus caps, a més, s’ha inclòs una peti-

es segueix amb fidelitat el relat de la Llegenda Daurada. Al

ta representació del Calvari dins d’un tondo.

registre superior s’ha representat una doble escena que,

Flanquejant aquest espai principal trobem dues zones, a

en realitat, fa al·lusió a un sol episodi. Seguint a sant Jeroni,

manera de carrers laterals, on s’han representat diferents

explica Varazze que, un cop mort Crist, Jaume va fer el vot

episodis de la llegenda dels dos apòstols, els de l’esquerra

de no tornar a menjar fins que el primer ressuscités. El diu-

de l’espectador dedicats a sant Felip i els de la dreta a sant

menge de Resurrecció el sant mantenia el vot, i d’aquí que

Jaume el Menor. Les escenes es distribueixen en dos regis-

Jesús se li aparegués, a ell i a altres que l’acompanyaven, i

tres, cadascun dels quals mostra dos episodis. A la banda

els convidés a que paressin taula. Jesús va agafar un tros

esquerra, al registre superior, trobem a sant Felip en ple-

de pa i li va oferir a Jaume abans que a ningú (VORÁGI-

na prèdica, creu en mà, davant un nodrit grup de fidels

NE 1982, 1, 281). El relat es correspon perfectament amb

que l’escolten. L’escena de la dreta mostra el moment del

allò representat a la banda esquerra d’aquest registre, on

veiem tres personatges entaulats, un dels quals és Crist

rebent el cop, davant la presència d’un Summe Sacerdot

que du nimbe crucífer, talla el pa i l’ofereix a Jaume. A la

i altres jueus.

dreta, en canvi, es mostra un succés que a les fonts hagio-

Un dels primers erudits a qui va cridar l’atenció aquesta

gràfiques no sembla tenir una plasmació diferenciada de

obra va ser Francesc Carreras Candi, que va descobrir-la

l’anterior, sinó que es tractaria d’una redundància. Es trac-

en el marc d’una excursió científica efectuada a la ciutat

ta d’una aparició stricto sensu, amb Crist duent l’oriflama

d’Osca, cap al 1909. En aquell moment es conservava a

crucífera davant Jaume i els seus companys, que cal inter-

la sagristia de la catedral, “y sols se sap que de les golfes

pretar com apòstols perquè van nimbats. Un detall que

fou transportat ont ara està” (CARRERAS 1909, 259), cosa

crida l’atenció és la gran semblança física amb que el pin-

que indica que havia perdut la seva funcionalitat litúrgi-

tor va efigiar a Crist i Jaume en aquesta escena, un fet que

ca original. Ricardo del Arco, que encara la va poder veu-

no podem considerar una conseqüència dels estereotips

re in situ, esmenta que procedia de la capella dedicada

fisonòmics que empraven els artistes baixmedievals. En

als sants Felip i Jaume, que va ser reformada i canviada

aquest cas es tracta d’una retirança que les fonts hagio-

d’advocació al segle XVII en fundar Vincencio Juan de Las-

gràfiques posen habitualment de manifest, i que el pintor

tanosa la dels sants Orenci i Paciència (ARCO 1915, 389;

va voler plasmar en l’obra.

ARCO 1924, 96-103).

Si passem al registre inferior, a l’esquerra, trobem un suc-

Carreras datava l’obra al segle XIV, en funció de la sèrie

cés transcorregut al temple de Jerusalem, quan els apòs-

d’emblemes heràldics que encara avui llueixen a la mot-

tols assistien a la prèdica que Jaume feia a Caifás i altres

llura exterior que ressegueix el conjunt. Es tracta de vuit

jueus que es trobaven a punt de convertir-se gràcies al

escuts, quatre dels quals són partits en pal amb les armes

missatge del sant. Tanmateix, algú va irrompre al temple

d’Aragó i Urgell. Dos escuts més, ubicats a l’angle supe-

i, cridant, va interpel·lar els israelites demanant-los que

rior esquerre i a l’inferior dret de la motllura, presenten

no es deixessin enganyar per les paraules de l’apòstol.

un castell d’or amb tres torres, sobre un fons blanc (de

Al retaule veiem com el pertorbador puja els graons de

plata); dels altres dos, només conservem el de l’angle

l’estrada on es troba Jaume, un detall que també recull la

superior dret, amb un brot vegetal sobre fons d’or. La

Llegenda Daurada (VORÁGINE 1982, 1, 281). S’intueix tam-

desaparició d’aquest emblema ja s’atesta en fotografies

bé en la pintura el que va succeir immediatament després,

antigues (SANPERE s. d., làm. III; POST 1930, 169, fig. 316).

això és, que l’agitador va empènyer Jaume i el va fer caure

La presència de les armes va portar Carreras a relacionar

per les escales. L’escena de la dreta, finalment, mostra el

l’obra amb el comte Jaume I (1336-1347), i ho va justifi-

seu martiri, quan va ser llençat des d’una torre del temple,

car per les importants relacions de la casa comtal amb

i posteriorment lapidat pels jueus. El sant no va patir cap

el regne d’Aragó, especialment arran del conflicte de la

mal, es va posar de genolls i va sol·licitar perdó al Senyor

Unió, que va tenir en el bisbe d’Osca un dels seus princi-

per a aquells que el castigaven. Malgrat el gest benèvol

pals actors. A més, els escuts heràldics amb el castell li

de Jaume, un dels jueus se li va acostar, li va donar un cop

permetien establir una vinculació amb Elionor de Castella,

de garrot al cap i li va causar la mort (VORÁGINE 1982,

que ell feia muller de Jaume, quan en realitat era la seva

I, 282). És precisament aquest final el que s’ha represen-

madrastra. Per tot plegat, situava l’obra entre 1337-1347

tat en aquesta banda del registre, amb el sant de genolls

(CARRERAS 1909, 262).
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Salvador Sanpere i Miquel va seguir el criteri d’en Carreras

descendents (ARCO 1915, 390, nota 1).

Candi, tot i que va relacionar l’obra amb Alfons el Benigne,

La combinació d’armes de diferents famílies en una

que va ser qui, en realitat, va maridar amb Elionor de Cas-

mateixa obra no significa que el retaule fos costejat man-

tella, i va situar el retaule entre 1329 i 1334 (SANPERE s. d.,

comunadament, ans tot el contrari. Una inspecció física

129). Ricardo del Arco i Chandler Rathfon Post, en canvi,

efectuada al març de 2014 ha demostrat que els emble-

van corregir aquestes aproximacions iniciàtiques desen-

mes heràldics van ser efectuats en dos moments diferen-

focades i, a partir de l’estil, van situar l’obra en la segona

ciats. L’anàlisi la devem a Núria Prat Grau, conservadora-

meitat del segle XIV, tot precisant que calia aproximar-la a

restauradora del Museu Nacional d’Art de Catalunya, a qui

les acaballes de la centúria (ARCO 1915, 389; POST 1930,

agraïm la seva col·laboració en aquesta qüestió. Prat ha

170; cfr. ALCOY 1993b, 410). Tanmateix, anys després hi

corroborat que els emblemes no corresponents al comte

havia encara algun investigador que la considerava una

d’Urgell van ser afegits posteriorment, en el marc d’una

obra de la primera meitat del segle XIV (LACARRA 1987,

intervenció que cal considerar molt antiga. Observats

431-432).

aquests escuts amb llum ultraviolada, la fluorescència de

El marge correcte de datació obliga a situar l’encàrrec de

les àrees daurades és diferent en relació amb l’original. En

l’obra en temps del comte Pere II d’Urgell (1348-1408), el

aquests altres emblemes el daurat és més groguenc, ja

promotor artístic més destacat en la història de la casa

que es va emprar un pa d’or de diferent aliatge respecte a

d’Urgell. Malgrat que l’emblema partit amb l’escacat i els

l’original de l’obra. Els emblemes dels comtes d’Urgell són

pals d’Aragó ja va ser emprat en temps d’Alfons el Benig-

els originals, amb alguna intervenció posterior als daurats

ne com a comte, Pere II va ser qui va contribuir al seu ús

—escuts dels muntants dret i superior— efectuada segu-

més generalitzat. Aquest escut és el que té un major pro-

rament en el mateix moment que es varen afegir la resta

tagonisme al retaule d’Osca en repetir-se quatre cops. És

d’emblemes. En conclusió, tot es podria deure al fet que el

molt interessant, d’altra banda, l’intent d’associació de

retaule va ser realitzat en el marc d’una fundació no docu-

l’emblema del castell amb Guillermo de Oz, senyor de Cas-

mentada del comte Pere II d’Urgell a la capella dels sants

tillazuelo, patró de la capella de Sant Felip i Sant Jaume de

Felip i Jaume el Menor, a la qual es van afegir anys després

la catedral d’Osca a principis del segle XV (DURÁN 1991,

les fundacions dels d’Oz i els Arnedo, que van motivar la

81; ALCOY 1993b, 410), atès que pot esdevenir un apunt

incorporació dels escuts respectius al retaule.

de vinculació definitiva del retaule amb l’altar d’aquesta

Que el comte d’Urgell fundés algun benefici o s’impliqués

capella i, de retruc, un element de precisió cronològica

en l’execució d’un retaule per a la catedral d’Osca no ha

important a l’hora d’establir una datació. El mateix podem

d’estranyar. Les relacions de la casa d’Urgell amb el regne

dir sobre el tercer emblema, fins ara mai associat de for-

d’Aragó van ser especialment intenses des dels temps de

ma efectiva a cap persona o nissaga concreta, però que

la seva àvia, Teresa d’Entença, que va heretar el comtat

avui relacionem amb la família Arnedo, que emprava a les

d’Urgell de mans del seu oncle Ermengol X. Teresa pos-

seves armes un element vegetal (RÍO 1998). Ens ho per-

seïa les baronies d’Entença i Antilló, amb importants pro-

met afirmar una notícia del 28 d’abril de 1424, amb la qual

pietats a la zona de l’actual Somontano, les riberes dels

el Capítol atorgava permís de sepultura a la capella dels

rius Alcanadre i Cinca i a la Ribagorça, que van passar a

sants Felip i Jaume el Menor a Martín de Arnedo i els seus

ser patrimoni del casal d’Urgell fins la desfeta del comtat

el 1413. Des d’aquell moment la relació amb localitats

ens és encara força desconegut. L’autor del nostre retaule

com Ossó de Cinca, Rafals i, sobretot, Alcolea de Cinca

és un mestre encara afí als pressupostos difosos a l’Aragó

va ser intensa. A Alcolea residia i va ser sebollit Gom-

pel taller dels Serra, especialment en qüestions com la

bau d’Entença, pare de Teresa, que casà amb Constança

de l’estructuració interior dels compartiments. Veiem que

d’Antilló (PASTOR 2004, 66-67), i allà es va retirar i morir

el pintor adopta solucions de continuïtat molt curioses a

la infanta Isabel, muller de Jaume el Dissortat (COSTAFRE-

l’hora d’establir vincles i separacions entre cadascun dels

DA 2013, 146-149). El testament de Teresa també palesa

dos episodis que conté cada compartiment. Mai aquests

molt clarament les importants relacions del llinatge amb

episodis resten separats per una barrera física, sinó que

localitats aragoneses, atès que es documenten deixes a

l’artista prova de cercar solucions de continuïtat que facin

les dues esglésies d’Alcolea, al santuari de Santa Maria

més amable la presentació conjunta en un mateix ambient

de Salas, al Pilar de Saragossa i al monestir de Casbas,

o entorn. En tots els casos veiem que aquest paper el juga

que havia estat fundat per una avantpassada seva i del

algun personatge que esdevé nexe entre ambdós episo-

qual havia estat priora la seva tia, Elvira d’Antilló (PASTOR

dis, com el jueu que escolta la prèdica de sant Felip, i que

2004, 65 i 71-72). Jaume I, pare del comte Pere, va enfor-

té mig cos a l’escena del costat; el personatge que forma

tir aquests vincles en temps de la Unió, quan va establir

part del grup d’assistents al martiri de Felip, i que dirigeix

tota una sèrie de pactes i aliances amb cavallers, nobles

la seva mirada cap a l’episodi anterior; o quan sant Jaume,

i religiosos aragonesos en el marc de l’enfrontament que

en el moment de rebre el cop de bastó al cap, té mig cos

mantenia amb el seu germà, el rei Pere III el Cerimoniós,

en l’escena precedent. Cada compartiment, a més, englo-

entre els quals es trobava el bisbe d’Osca (MONFAR 1853,

ba els dos episodis en un marc físic comú, ja sigui d’una

II, 179). El testament de Jaume I també posa de manifest

mateixa estança o amb un fons de paisatge compartit.

aquests vincles, atès que es documenten deixes a Sant

Aquest tipus de solucions ja ens apareixen en algunes

Martí de Val d’Onsera i la Basílica del Pilar de Saragossa,

obres dels anys quaranta del segle XIV, com el retaule de

a banda d’altres qüestions relacionades amb la gestió del

Sant Marc de la catedral de Barcelona, avui a Santa Maria

patrimoni familiar en terres d’Aragó (PASTOR 2004, 75-76).

de Manresa, obra documentada d’Arnau Bassa de cap a

No sabem res del pintor que va executar l’obra. De fet,

1346; o al retaule de Lledó, dedicat a sant Tomàs i datat

sembla que aquest és l’únic treball conegut de l’artista. El

cap a 1350. Es van popularitzar durant el període italia-

seu estil ha estat tradicionalment presentat com el d’un

nitzant, com veiem al retaule dels sants Joans procedent

pintor format en la tradició italianitzant (GUDIOL 1955, 158;

de la capella del castell de Santa Coloma de Queralt, exe-

GUDIOL 1971, 36; ALCOY 1993b, 410), tot i que la narrati-

cutat als anys cinquanta o seixanta del segle XIV (Museu

vitat de les seves escenes és diferent de la que trobem en

Nacional d’Art de Catalunya, inv. 4351). Les trobem tam-

els retaules dels Serra (POST 1930, 172). Aquest aspecte,

bé en diferents obres dels Serra, com el retaule de Santa

juntament amb la contrastada paleta cromàtica i un trac-

Maria de Sixena, de cap a 1367-1381 (Museu Nacional d’Art

tament perspectiu dels episodis relativament ben resolt,

de Catalunya, inv. 15916); a la predel·la de Sant Onofre

ens situa en una cruïlla artística que esdevé l’avantsala de

procedent del monestir de Pedralbes, o al retaule de la

l’estil internacional. Tanmateix, el treball dels tallers ara-

Magdalena i Sant Joan Baptista de Tobed. Ja en menor

gonesos del període italianitzant i inicis de l’internacional

mesura, les van adoptar diferents artistes del període
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següent, com Lluís Borrassà, que les va aplicar al retaule

del pintor per treballar amb aquest tipus de moble, que va

de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès; a més de Jau-

obligar-lo a cercar solucions per resoldre els problemes

me Cabrera o Pere Vall.

que li ocasionava treballar amb un format com aquell. El

Els daurats que presenta el retaule també remeten a la tra-

més evident és l’organització dels compartiments amb

dició del gòtic italianitzant, especialment per l’aparença

escenes dobles, amb la qual cosa el conjunt va guanyar

completament daurada del moble i el fris de motius picats

en narrativitat. Cal destacar també el sistema adoptat per

que recorre el perfil de la meitat superior del comparti-

representar el Calvari que acostumava a rematar els retau-

ment central. Aquests frisos picats també s’utilitzaven per

les al cimal. Per manca d’espai es va disposar dins un petit

separar els compartiments laterals. Mostren una tipologia

tondo a sobre dels personatges principals, emprant una

de llarga tradició a Catalunya ja present en els primers

solució poc habitual a casa nostra, però que retrobem al

moments del període italianitzant, i que es va consolidar en

retaule de fra Bonifaci Ferrer del Museu de Belles Arts de

l’època en què els Serra van dominar el panorama pictòric.

València (inv. 246), datat als darrers anys del segle XIV.

Els trobem, per exemple, al desaparegut retaule de Sant

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot

Sebastià de Montmajor, de cap a 1350, una obra que, pel
que fa al format, presenta alguns punts de contacte amb
el retaule d’Osca, malgrat ser molt més vertical. Quant a
aquesta tipologia estructural, el lligam és molt més proper
amb el frontal de Bellver de Cerdanya (Museu Episcopal
de Vic, inv. 4043), una obra de cronologia indeterminada,
tot i que segurament no gaire allunyada de la del retaule d’Osca, que cal situar al darrer terç del segle XIV. Es
detecten també similituds amb algunes obres del Mestre
d’Estamariu, un pintor actiu a la zona de la Seu d’Urgell a
finals del segle XIV que va dur a terme alguns retaules de
format retardatari, poc desenvolupats verticalment, amb
lligams evidents amb els frontals tardoromànics.
Sanpere ja es va preguntar al seu dia si l’obra que analitzem era un frontal d’altar o una taula que anava emplaçada a sobre de l’ara, una qüestió sobre la qual va emetre un
judici contundent a partir de la presència de la motllura
amb merlets graonats de la part superior, estranya, segons
ell, en un moble destinat a funcionar com a frontal (SANPERE s. d., 128). En qualsevol cas, el format de la taula va
condicionar el treball de l’artista, com veiem en les dues
figures principals, que mostren un cànon excessivament
curt. Això podria ser un indicador de la manca d’habitud
220
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Inscripció: AÇI JAU LA M[ol]T ALTA SENYORA // DONA YSABEL D’ARAGÓ DE GLORIOSA MEMORIA RELIGIOSA DEL MONASTIR DE SIXENA DEL ORDE DE SENT JOHAN
DE JERUSALEM : FILLA DEL MOLT ALT SENYOR EN PERE COMTE // D’URGELL E VESCOMTE D’ÀGER : // LA QUAL TRESPASA D’AQUESTA PRESENT VIDA LO PRIMER DIA DEL
ME[s] [de juny de l’a]NY DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SENYOR MIL : CCCC : TRENTA
ET QUATRE

Monestir de Santa Maria de Sixena

Bibliografia:

(Osca)

PIFERRER-QUADRADO 1844, 94; QUADRADO 1886, 120-

Tècnica:

Pintura al tremp sobre fusta

121; ARCO 1913, 212; ARCO 1921, 52; POST 1941, 520-521,

Dimensions:

59 x 157 x 54 cm

fig. 242; ARCO 1942, I, 400-401 i II, fig. 981 i 984; ARCO

Cronologia:

Cap a 1434

1945, 40-41; GUDIOL 1955, 175; CAMÓN 1966, 321 i 541;

Núm. inv.:

Museu de Lleida: diocesà i

GUDIOL 1971, 45 i 77, cat. 133; ARRIBAS 1975a, 179; ARRIBAS

comarcal (inv. 126)

1975b, 116 i 139-140; LACARRA 1988, 30; FLICH-HOMEDES

Procedència:

1988, 52; DURÁN 1991, 81, 112 i 116; DURÁN 1993, 420-421;
ALCOY 1993a, 96-97; NAVAL 1999, 204-205; CORTÉS 1999,
43 i 45-46; BERLABÉ 2001a, 140-141; BERLABÉ 2001b, 260,
nota 17; LACARRA 2004, 164-166, fig. 69; PANO 2004, 188189, fig. 84; BERLABÉ 2006, 62-63; LUTTRELL-NICHOLSON
2006, 39, fig. 1.6.
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Es tracta d’una caixa sepulcral executada en fusta poli-

aquí una lectura revisada de la inscripció, atès que les

cromada, amb estructura rectangular i coberta a doble

anteriors transcripcions no eren prou ajustades. Ambdós

vessant. En una de les cares hi ha representada la figura

laterals de la caixa eren presidits per sengles emblemes

jacent de la difunta, que vesteix un hàbit de color marró,

heràldics com els anteriorment descrits, també en relleu.

capa negra i toca blanca de generosos plecs a l’alçada del

Encara es conserva un d’ells, el dels Monferrato, al late-

coll. A l’alçada de l’espatlla esquerra s’adverteix la creu de

ral esquerre; però ha desaparegut el del costat dret, que

vuit puntes de l’orde santjoanista, i que era privativa de les

devia mostrar l’emblema amb els pals i l’escacat —conser-

religioses amb un rang més elevat —les servidores empra-

vem la empremta de l’escut, deixant a l’aire la veta de la

ven una mitja creu en forma de tau (VARÓN 1773-1776, I,

fusta.

58-59). La figura presenta un rostre de tonalitat cadavè-

Isabel d’Aragó i de Montferrato (†1434) era filla del comte

rica i amb les faccions molt marcades, amb els ulls clucs.

Pere II d’Urgell (†1408) i Margarida de Montferrato (1364-

Aquesta macabra forma d’efigiar la finada es correspon

1420), a la vegada que germana de Jaume II el Dissortat,

absolutament amb la caracterització de les mans, de tons

el gran derrotat al Compromís de Casp. Va professar al

igualment foscos, amb els dits esprimatxats i amb les arti-

monestir cap a finals del segle XIV, i això suposa l’inici de

culacions profundament marcades. És una viva represen-

la relació de la nissaga comtal amb el monestir, que va

tació de la mort. La difunta creua les mans sobre el ven-

ser especialment intensa durant els anys posteriors a la

tre, mentre reposa el cap i els peus sobre sengles coixins

desfeta del comtat el 1413, quan les dones de la família

que imiten els teixits de brocat i que apareixen decorats

van passar allà algunes temporades en una mena de pseu-

amb borles a les cantonades. Un ampli collar d’atzabeja es

do-reclusió (ARRIBAS 1975a, 157-186; COSTAFREDA 2003,

plega tres cops sobre el seu pit. Als peus s’ha efigiat una

58-63). Prèviament, durant els anys de bonança familiar,

religiosa del mateix orde amb idèntic hàbit, asseguda al

la relació de la família amb el monestir es va materialit-

terra, recolzant una mà sobre el rostre en senyal de plany,

zar amb presents de gran volada, com l’obsequi per part

i llegint un llibre que sosté amb les mans.

del comte Pere d’un fastuós portapau-reliquiari executat

A la part frontal de la caixa, sobre un fons daurat amb

en or, nacre i pedres precioses que incloïa una relíquia de

decoracions de brocat, s’han representat, en relleu, tres

primer nivell, un fragment de la túnica de Crist (AINAUD

emblemes heràldics caironats. El central, de gules, mostra

1994, 127-137).

una creu plena de plata, i cal identificar-lo amb les armes

La caixa d’Isabel d’Aragó formava part d’un conjunt més

de l’orde santjoanista. El de l’esquerra és un escut partit en

ampli de caixes sepulcrals de fusta policromada que es

pal amb dos pals d’Aragó i l’escacat del comtat d’Urgell,

trobaven ubicades en diferents indrets del transsepte de

mentre que el de la dreta, igualment partit en pal, mos-

l’església del monestir de Santa Maria de Sixena. Corres-

tra dos pals d’Aragó i les armes dels Montferrato (d’argent

ponen a monges i priores del monestir, així com a familiars

amb el cap de gules). Dins una motllura que recorre tot el

de les mateixes. Aquestes tombes ja van cridar l’atenció

perímetre exterior d’aquesta cara de la caixa trobem una

d’erudits d’època moderna com Ioao Baptista Lavanha,

llarga inscripció que permet identificar la difunta, així com

que va passar pel monestir cap a 1610-1611 i va descriu-

la seva filiació familiar i la vinculació amb el cenobi on fou

re amb un cert detall algunes d’elles. No és el cas de la

sebollida, el monestir de Santa Maria de Sixena. Oferim

d’Isabel d’Aragó, tot i que sí menciona que en un llibre

d’aniversaris del monestir havia pogut llegir el següent:

reials ubicats al transsepte nord de l’església. Es tracta-

“Obierunt inclitus Dnus Petrus de Aragonia comes Vrgelli,

va dels sepulcres de la reina Sanxa de Castella, muller

et filius eius Dnus Johannes de Aragonia, et mater eius Dna

d’Alfons el Cast i fundadora del monestir; del seu fill Pere

Margarita de Monferrat, Cometesse Vrgelli, et egregia filia

el Catòlic, mort a la batalla de Muret el 1213; i de les seves

eius. Dna Eleonora de Aragonia et inclitus Dnus Jacobus

filles Elionor i Dolça. Fins i tot, en un primer moment, Jau-

comes Vrgelli, et eius egregia D.na Isabel Vrgelli de Arago-

me I va disposar ser enterrat allà. El transsepte de l’església

nia soror” (LABAÑA 1895, 99).

monacal era, per tant, un espai d’enterrament privilegiat

Cap al darrer terç del segle XVIII va visitar Sixena el canon-

que no va ser desaprofitat per les religioses del mones-

ge Jaume Pasqual, del monestir de Santa Maria de Bellpuig

tir i alguns dels seus familiars (CORTÉS 1999, 37-50). Que

de les Avellanes (VELASCO 2011b), que va copiar i dibuixar

determinats membres de la família reial haguessin escollit

les làpides i inscripcions de les diferents tombes que es

el monestir com a lloc d’enterrament era motiu d’orgull i

conservaven a l’església, entre elles la que aquí estudiem.

prestigi per a la comunitat, i d’aquí que les monges san-

S’hi refereix en uns termes molt concisos, atès que els

tjoanistes fossin sebollides en el mateix espai fins ben

interessos d’aquest erudit es centraven en l’epigrafia i

entrada l’època moderna. Les tombes reflectien, a més, la

l’heràldica, i d’aquí que només comenti que el sepulcre

posició de les famílies a les quals pertanyien les monges,

es trobava “en alto”, com la resta d’enterraments de les

que es comptaven entre les més poderoses d’Aragó en

religioses del monestir. Va transcriure la inscripció mor-

aquell temps. És per això que totes les caixes fan ostenta-

tuòria i va dibuixar alguns dels emblemes heràldics que el

ció dels emblemes heràldics familiars, que contribuïen a

decoraven, en concret, el relatiu a l’orde, així com l’escut

la reafirmació i exaltació de les nissagues respectives. Les

partit en pal dels comtes d’Urgell (Biblioteca de Catalun-

armes es disposen de forma ben visible a la part frontal i

ya, Sacrae Antiquitatis Cathaloniae Monumenta, ms. 729,

als laterals de les caixes, sobre el fons daurat de la fusta i

vol. XI, fol. 73r de l’actual foliació).

les decoracions que imiten, probablement, els draps d’or

Com ja hem apuntat, aquest conjunt de caixes sepulcrals

que es col·locaven sobre dels túmuls durant les cerimò-

es distribuïa en dues zones diferenciades del transsepte

nies de les exèquies (BERLABÉ 2001a, 141).

de l’església (PIFERRER-QUADRADO 1844, 93-94; QUA-

Dues de les caixes es trobaven al transsepte nord, la

DRADO 1886, 120-121). Totes es trobaven en posició ele-

d’Isabel d’Aragó i Montferrato i la de Francisquina d’Erill

vada al mur occidental i se sustentaven sobre mènsules

i Castro (†1494), la darrera també conservada al Museu

tallades en fusta i policromades, com encara s’aprecia

de Lleida (inv. 127) i atribuïda al pintor saragossà Miguel

en fotografies de principis del segle XX, i com les van

Ximénez. Les altres tres es van emplaçar al transsepte

poder veure Mariano de Pano, Ricardo del Arco i Chandler

sud, a la capella de la Trinitat, un espai que havia estat

Rathfon Post amb anterioritat a la Guerra Civil Espanyola

una fundació de 1354 de Maria Ximénez Cornel, comte-

(ARCO 1921, 52; POST 1941, 520; ARCO 1942, II, fig. 933;

sa de Barcelhos. La capella es va començar a construir

PANO 2004, 181-187, fig. 80). Les mènsules corresponents

aquell mateix any (PANO 2004, 185), i les obres van con-

a la caixa d’Isabel d’Aragó han desaparegut, però per des-

tinuar després de la mort de la promotora (1355), que era

cripcions antigues sabem que tenien forma de lleó.

germana d’Urraca Artal Cornel, llavors priora del monestir

Les caixes compartien espai amb una sèrie d’enterraments

(1347-1357). Santa Maria de Sixena va ser un centre reli-
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giós al qual es van continuar vinculant altres dones de la

voluntat de lectura conjunta i la unicitat de missatge.

nissaga dels Cornel, com és el cas de Beatriu Cornel, prio-

La pertinença a un projecte comú es reforça amb l’actual

ra entre 1427 i 1451, a qui s’atribueix la creació d’aquest

atribució de tres de les caixes —la d’Isabel d’Aragó, Maria

peculiar panteó familiar femení amb caixes sepulcrals de

Ximénez Cornel i la caixa desapareguda— al pintor sara-

fusta policromada. A banda de la caixa de Beatriu (Museu

gossà Blasco de Grañén (doc. 1422-1459). Més dubtes ha

de Lleida, inv. 128), el panteó de les Cornel incloïa les de

plantejat entre els especialistes la de Beatriu Cornel, que

la fundadora de la capella, avui conservada al Museu de

malgrat haver-se relacionat en un primer moment amb

Saragossa, i la d’una altra membre de la família de dub-

el mateix pintor (LACARRA 1991, 246), avui ja no s’inclou

tosa identificació, tot i que Ricardo del Arco va proposar

entre les seves produccions (LACARRA 2004, 171). Cons-

que es tractés d’Urraca Artal Cornel (ARCO 1921, 52; cfr.

tructivament, i aquesta és una qüestió que la historiogra-

LACARRA 2004, 166-171). El tipus de caixa sepulcral que es

fia precedent no ha fet notar, les quatre caixes més anti-

va pensar per a Isabel d’Aragó i les tres dones de la família

gues responen a dos models diferents, un primer integrat

Cornel va ser adaptat i interpretat uns quaranta anys des-

per les d’Isabel d’Aragó i Beatriu Cornel, i un segon for-

prés en la tomba de Francisquina d’Erill i Castro.

mat per les de Maria Ximénez Cornel i la caixa desapa-

Tot indica que la idea de construir un panteó per a les Cor-

reguda. Aquestes diferències en l’obra de fusteria es fan

nel de Sixena va sorgir en temps de la priora Beatriu Cor-

extensives a les decoracions de brocat que mostren les

nel, que hauria fet construir la tomba pròpia, les de dues

caixes d’un i altre grup i, també, a la forma com les ins-

avantpassades i, també, la d’una il·lustre religiosa, Isabel

cripcions es distribueixen per la part frontal de cada caixa.

d’Aragó, que res tenia a veure amb la família i que, de fet,

A les d’Isabel i Beatriu veiem que els respectius epitafis

es va ubicar a l’altra banda del transsepte. La pertinença a

recorren els quatre costats de la motllura frontal del vas,

un projecte comú i unitari justifica, per tant, les similituds

mentre que a les altres dues les inscripcions es situen a la

tipològiques i decoratives existents entre totes elles. Totes

motllura que embelleix per la part de baix la cara amb la

les caixes —excepte la de Francisquina d’Erill que és qua-

representació jacent, i continua a la motllura que remata

ranta anys posterior— presenten tres escuts heràldics a

inferiorment el vas rectangular de la caixa.

la part frontal, amb l’emblema de l’orde sanjoanista al bell

Un altre interrogant que caldrà respondre en el futur és

mig, flanquejat per dos més relatius a la nissaga familiar

el perquè de la representació d’una religiosa llegint als

de la difunta. Com ja hem vist, els emblemes familiars, en

peus de la jacent a la caixa d’Isabel d’Aragó. Aquesta figu-

la majoria de casos, reapareixen als laterals de les caixes,

ra s’ha interpretat en diversos sentits. Se l’ha considerat

un a cada costat. Totes les caixes són de format rectangu-

una representació de la comunitat que prega davant el

lar amb coberta a doble vessant, i el jacent sempre apareix

cos de la germana morta, o bé una al·lusió a la cerimònia

a la cara frontal de la coberta. L’única excepció és la caixa

de les exèquies que es celebrava al cenobi i, també, un

de Beatriu Cornel, en què el jacent intercanvia la posició

desdoblament de la difunta reflexionant al voltant de la

amb els emblemes heràldics. La darrera caixa executada

mort (ALCOY 1993a, 97; BERLABÉ 2006, 62; CORTÉS 1999,

en el temps, la de Francisquina d’Erill i Castro, represen-

45-46). També s’ha proposat que fos una representació de

ta una línia de continuïtat estètica amb les anteriors, la

la priora Beatriu Cornel llegint el saltiri de difunts, en qua-

perpetuació d’un mateix model de tomba en el temps, la

litat de representant i màxima dignitat de la comunitat,

tal com prescrivia la regla del monestir al seu capítol LIII

Beatriu Cornel va morir el 1451, d’aquí que la seva caixa

(De psalterio legendo pro defunctis). Nosaltres optem per

sepulcral difereixi estilísticament de l’anterior i que calgui

aquesta darrera opció, ja que es conserven altres exem-

considerar-la executada als anys cinquanta. En aquest

ples d’aquesta doble personificació i, a més, la religiosa

sentit, el rostre de la figura jacent presenta innegables

que llegeix apareix amb les carnacions enfosquides que

lligams amb les obres primerenques del pintor Pere Gar-

simbolitzen la mort, a l’igual que la monja jacent (BERLA-

cia de Benavarri (doc. 1445-1485), un artista que s’havia

BÉ 2001a, 140-141; BERLABÉ 2006, 62). En qualsevol cas,

format al taller de Blasco de Grañén i que havia estat inte-

detalls com aquest no apareixen en la resta de tombes del

grat en l’estructura del seu taller (VELASCO 2005-2006,

conjunt, i caldrà veure si es tracta d’una simple especifici-

81-103). Amb això, avui presentem una nova atribució per

tat o bé d’un tret diferenciador conscient.

a l’obra que, com ja hem apuntat més amunt, havia patit

Caldrà preguntar-se també pel fet que l’epitafi d’Isabel

una certa indefinició per part dels especialistes.

d’Aragó fos redactat en català, mentre que les de la resta

Quelcom similar podem afirmar per a la caixa desaparegu-

són en castellà (POST 1941, 520-521). És possible que la

da i per a la de Maria Ximénez Cornel, molt similars entre

catalanitat de la inscripció es justifiqui per l’origen de la

elles des del punt de vista constructiu i pictòricament

difunta i el respecte a la llengua materna per part d’aquell

afins als treballs executats als anys cinquanta pel taller de

que va redactar la inscripció. En qualsevol cas, si realment

Blasco de Grañén, unes obres on el mestre va delegar en

la caixa d’Isabel es va executar en el marc d’un projecte

favor del seu obrador. El paradigma del que diem és el

compartit per uns mateixos fusters i pintors, allò normal

retaule d’Ejea de los Caballeros, on cap a 1454 intervé un

hagués estat un to més uniformador, sense l’aparició de

pintor que, segurament a les ordres de Blasco de Grañén,

les especificitats apuntades, o com a mínim d’algunes

executa bona part del conjunt (YARZA 1991, 149-160). Són

d’elles.

uns anys en què els encàrrecs devien fluir al taller del mes-

En la nostra opinió, l’existència de dos tipus diferents de

tre, i això explica que delegués en oficials o ajudants que,

caixes i les diferències que advertim entre elles podrien

en el cas de Sixena, van encarregar-se de l’execució de les

indicar o bé una possible seqüència en la seva execució,

dues caixes esmentades. Estilísticament, les diferències

o bé la participació de diferents artesans que van treba-

d’ambdues amb la d’Isabel d’Aragó són molt importants.

llar simultàniament o amb pocs anys de diferència. Esti-

Ho veiem sobretot en els rostres, ja que el tractament

lísticament, la caixa més antiga sembla ser la d’Isabel

expressionista, enfosquit i cadavèric que trobem a la caixa

d’Aragó, que va traspassar el 1434, i que es afí als retaules

d’Isabel no apareix a les altres dues. A això s’han d’afegir

de Blasco de Grañén dels anys trenta, en concret, els de

les importants diferències constructives en relació a les

Lanaja i Ontinyena. El darrer mostrava les armes de Beatriu

caixes d’Isabel d’Aragó i Beatriu Cornel.

Cornel al guardapols, cosa que demostra que la priora va

En resum, la seqüència de realització de les caixes sepul-

tenir alguna cosa a veure amb l’encàrrec al pintor. No ha

crals de Sixena s’iniciaria amb la d’Isabel d’Aragó i el pintor

d’estranyar, per tant, que comptés amb Blasco de Grañén

Blasco de Grañén, que esdevindria model per a la de Bea-

per a l’execució de la caixa d’Isabel, que devia fer-se pels

triu Cornel, aquesta executada per un pintor diferent, Pere

mateixos anys que el retaule en qüestió, això és, en un

Garcia de Benavarri. Aquest segon encàrrec cal suposar-

moment indeterminat de la dècada dels trenta.

lo poc allunyat del 1451, any del traspàs de Beatriu, que
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potser va efectuar alguna disposició testamentària en

pintor en els darrers anys, amb la publicació de diferents

aquest sentit. La materialització d’aquesta segona caixa

treballs que han culminat en una monografia on es recu-

la va efectuar Garcia, un pintor vinculat a Blasco de Gra-

llen totes les obres de l’artista i els diferents documents

ñén, tot i que no sabem si això va ser durant els anys en

relatius a la seva trajectòria professional (LACARRA 2004).

què el de Benavarri encara romania com a col·laborador

Tanmateix, pensem que al catàleg d’obres establert per

al seu taller (cap a 1445-1449). En aquest sentit, cal tenir

Lacarra poden afegir-se altres que contribueixen a un

present que les altres dues caixes les va executar el taller

millor esbós del seu perfil artístic final, tot i tenint en

de Blasco de Grañén, potser el mestre que va treballar cap

compte que en algunes d’elles, artistes com Pere Garcia

a 1454 al retaule d’Ejea de los Caballeros, ara ja seguint un

de Benavarri tenen un protagonisme principal. Ens refe-

model constructiu diferent de les anteriors. Futures inves-

rim al citat retaule de Riglos, un sant Julià conservat anti-

tigacions hauran d’acabar d’escatir-ho.

gament a la col·lecció Weibel (Madrid), una taula amb la

Si la nostra proposta fos vàlida, podria confirmar-se allò

representació de sant Martí, en principi procedent de la

que Yarza ja va intuir a través del retaule d’Ejea de los

Puebla de Albortón, i uns carrers laterals de retaule dedi-

Caballeros, això és, que a partir d’un moment donat el

cats a sant Blai (VELASCO 2005-2006, 94-95; VELASCO

taller de Blasco de Grañén va funcionar d’acord a les pau-

2012, 34-39). A aquestes obres cal afegir altres conegudes

tes que regien els obradors d’aquells mestres que actua-

d’antic, o bé diverses que han aparegut en els darrers anys

ven com artistes-empresaris (YARZA 1991, 149-160). Altra-

en comerç. No és aquest el millor moment per exposar els

ment, la materialització del panteó funerari segurament

motius que ens porten a atribuir-les a Blasco de Grañén,

ideat per Beatriu Cornel, entra en connexió amb la nostra

així que solament les esmentarem i deixarem l’exposició

proposta de col·laboració de Pere Garcia amb el que havia

de l’argumentari per a una altra ocasió (VELASCO, en

estat el seu mestre (VELASCO 2005-2006, 81-103), tot i

premsa [2]). Ens referim, entre altres, a un Calvari (141 x

que resta per certificar si la intervenció del de Benavarri es

100 cm) subhastat a París el 8 d’abril de 2009 (Drouot, Del-

va produir de forma autònoma, o bé quan encara es troba-

vaux, lot 18); i un retaule de petites dimensions (96 x 69,2

va integrat en l’estructura del taller de Blasco de Grañén.

cm) publicat d’antic per Post (POST 1941, 667, fig. 209), i

En aquest sentit, la col·laboració que vam proposar entre

subhastat dos cops el 2013, primer a Lynbrook (Nova York)

ambdós pintors en projectes com el retaule de l’ermita de

el 31 de gener (Phillip Weiss Auctions, lot 131), i després a

San Martín de Riglos (Osca) i altres obres de procedència

Nova York el 29 d’octubre (Doyle, lot 9).

desconeguda, sembla que ha estat acceptada per deter-

Alberto Velasco Gonzàlez

minats investigadors, que s’han fet ressò de les nostres
hipòtesis (LACARRA 2012a, 12-17; LACARRA 2012b, 18-25).
Pel que fa a l’atribució a Blasco de Grañén de la caixa
d’Isabel d’Aragó, cal dir que parteix de les propostes de
Post, que va relacionar-la amb l’anònim Mestre de Lanaja
(POST 1941, 520-521, fig. 242), que a la llarga va ser identificat amb el pintor saragossà. María del Carmen Lacarra
ha estat la investigadora que més s’ha ocupat d’aquest
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Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Argent fos, sobredaurat, cisellat, burinat
i calat. Esmalts champlevé —desapareguts—
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15. Base de vas litúrgic de Ferrer
Colom

als emblemes heràldics
Dimensions:

17,5 x 18,2 x 17 cm

Cronologia:

Cap a 1323-1327

Núm. inv.:

Museu Nacional d’Art de Catalunya,
MNAC 005232

Bibliografia:

AIXALÀ 1990, 146-147; ESPAÑOL 1991a,
87; ESPAÑOL 1991c, 194, nota 143;
BARRACHINA 1991, 103-104;
DALMASES 1992b, 221-222.

Punxó a la part superior de la base: LEY/DA

Es tracta d’un peu de vas litúrgic amb base de perfil mix-

El pas del peu a la tija es resol amb una mena de base llisa,

tilini sobre un mòdul rectangular. Del bell mig dels qua-

d’aparença postissa, amb motllura inferior i sis reblons a

tre costats del rectangle central emergeixen quatre sor-

la part superior, sobre els quals es disposa la tija, de sec-

tints semicirculars que contenen al seu interior sengles

ció hexagonal. A la part baixa s’ubica un petit templet de

emblemes heràldics, emmarcats per un cercle i envoltats

configuració arquitectònica amb finestrals de traceria lan-

d’aus híbrides amb caps humans. El fons d’aquestes for-

ceolada i contraforts o costelles amb tres sortints força

mes concèntriques presenten motius picats, que demos-

pronunciats. Remata el templet, per la banda superior,

tren que, en origen, eren decorats amb esmalts opacs

una mena de cornisa motllurada amb un petit fris inferior

(BARRACHINA 1991, 103). Tota la superfície de la base és

perlejat, per sobre de la qual arrenca pròpiament la tija,

decorada amb motius vegetals a base de fulles lobulades

que mostra decoracions de rosetes dins de quadrilòbuls.

entre roleus, a banda d’obra picada generalitzada. La peça

La tija és interrompuda per un nus o pom en forma de

s’aixeca sobre un sòcol o repeu decorat amb una motllura

casquet esfèric decorat amb aus dins de finestrals trilo-

inferior i una seriació de quatrilòbuls calats.

bulats, rematat superiorment per un fris perlejat similar a

227

9
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Catalogació
15. Base de vas litúrgic de Ferrer
Colom

228

l’anteriorment descrit. Al darrer tram la tija és rematada

l’església de Fraga, un càrrec que, estranyament, encara

per un cim llis de factura moderna (BARRACHINA 1991,

conservava el 1336 (SALLERAS 2006, 84-85), quan ja era

103).

bisbe de Lleida. El 1323 el rei Alfons el Benigne el va nome-

Com ja va apuntar Jaume Barrachina en el seu estudi

nar governador general i procurador del comtat d’Urgell

monogràfic sobre aquest objecte, el fet que procedeixi

i del vescomtat d’Àger (MONFAR 1853, I, 227-228; II, 90 i

de l’antiga col·lecció Plandiura pot explicar les abundants

127; SANAHUJA 1965, 287). El monarca ostentava la titulari-

transformacions que presenta, les quals van poder ser

tat del comtat i el vescomtat en haver maridat amb Teresa

realitzades coincidint amb la seva entrada al mercat d’art

d’Entença, reneboda d’Ermengol X. Aquest nomenament

i antiguitats. En aquest sentit, és probable que la tija i la

es va produir en absència del rei, que s’havia desplaçat a

base fossin elements procedents de dos objectes diferen-

la conquesta de Sardenya, i durant la minoria d’edat de

ciats. Sembla que la base llisa que les uneix és producte

l’Infant Jaume, futur comte Jaume I. L’agost de 1332 enca-

també d’una manipulació posterior, executada igualment

ra ostentava aquests càrrecs (MONFAR 1853 II, 128), que

en aquest moment, juntament amb el remat superior llis.

va mantenir segurament fins el 1334 quan va ser promo-

Cal tenir en compte, a més, que el pom és invertit en rela-

gut a la mitra episcopal lleidatana.

ció a la posició que devia presentar en origen.

La confiança del monarca en Ferrer Colom era plena, com

Hem de lamentar la pèrdua dels esmalts que decoraven

ho demostra que el designés com a marmessor testamen-

els emblemes heràldics de la base. Això no impedeix esta-

tari (MONFAR 1853, II, 67). La vinculació es remuntava als

blir una filiació clara i precisa de les armes i, fins i tot, del

anys anteriors al seu nomenament com a governador i

possible promotor. Els quatre escuts, de format apuntat

procurador, quan trobem Colom formant part del segui-

mostren les següents armes: el primer, els pals d’Aragó;

ci d’Alfons i Teresa, entre març i juliol del 1319, i constant

el segon, l’escacat del comtat d’Urgell; el tercer, una au,

als documents com a jutge (MIRET 1910, 8). El 1320, com

emblema parlant dels Colom; i el quart, un escut amb cap

a conseller de l’Infant Jaume, ja tenia responsabilitats en

que cal relacionar amb els Entença. La interpretació con-

la rebuda i col·lecta de rendes del comtat d’Urgell i el

junta d’aquestes armes va permetre Francesca Español

vescomtat d’Àger (MUÑOZ 1917, 401, doc. LI). Sabem, a

associar l’objecte a Ferrer Colom que, abans d’esdevenir

més, que va ser rector de Balaguer, i que les seves actua-

bisbe de Lleida (1334-1340), va ser governador general

cions a les terres del comtat van ser importants, nome-

del comtat d’Urgell (ESPAÑOL 1991a, 87). La proposta va

nant batlles, exercint la justícia civil i criminal, cobrant

ser ratificada per Jaume Barrachina que, atesa la crono-

tributs, controlant l’encunyació de moneda o supervisant

logia primerenca de l’obra, en va destacar el seu valor

l’aixecament d’infraestructures com el pont d’Albesa (BER-

com a una de les realitzacions més antigues conegudes

TRAN 1992, 14-15). Aquesta relació propera va fer que el

de l’orfebreria produïda a la ciutat de Lleida (BARRACHINA

monarca i l’Infant Jaume, a la casa del qual també va estar

1991, 104).

vinculat, li fessin de valedors a l’hora d’aspirar a preben-

Ferrer Colom és un personatge del qual no tenim massa

des eclesiàstiques com el priorat de Fraga, una canongia

informació (RIUS 1942, 368-370; BERTRAN 1992, 13-28).

a Lleida i, sobretot, la dignitat màxima del bisbat de Llei-

A banda que alguns l’han volgut veure com un avantpas-

da (RIUS 1942, 368-369; ESPAÑOL 1991b, 105; BERTRAN

sat de Cristòfor Colom, sabem que el 1321 era prior de

1992, 16-17). No va prosperar, en canvi, l’intent d’Alfons el

Benigne de promocionar-lo a la mitra de Vic (RIUS 1942,

dels emblemes a incloure. Dels quatre escuts represen-

368; ROSELL 1948, 267). Fins i tot, tenim constància d’un

tats, només un és propi del promotor, i es correspon amb

préstec d’11.500 sous concedit per Ferrer Colom al comte

les armes familiars. Els altres tres, en canvi, al·ludeixen al

Jaume I, que li va deixar en penyora les rendes de Linyola

comtat d’Urgell, a la nissaga dels Entença i a la casa reial.

i Menàrguens (RIUS 1942, 375).

Els càrrecs de Colom al capdavant del comtat justifiquen

El prelat va morir el 1340, i va ser sebollit en la capella que

la presència del primer, atès que era un important mem-

havia fet construir en un lloc preeminent de la Seu Vella

bre de la Cúria comtal. L’ús de l’escacat per part de fun-

de Lleida, al braç dret del transsepte (VELASCO 2008b,

cionaris com ell no ha d’estranyar, i així ho veiem en una

465-466). Les obres d’aquest espai s’havien dut a terme

matriu sigil·lar del Museu de la Noguera, corresponent a

encara en vida de Colom. Coneixem, fins i tot, el nom del

Guillem d’Abella, un possible familiar de Ferrer d’Abella,

mestre d’obra, Pere Piquer. Va fer erigir un sepulcre monu-

que va substituir Ferrer Colom en els càrrecs esmentats

mental amb jacent, amb el qual s’ha associat també un

quan aquest va ser nomenat bisbe de Lleida —vegeu cat.

relleu amb les exèquies avui encara servat a la Seu Vella

16. Pot esmentar-se també el cas de Bernat d’Àger, que

de Lleida (ESPAÑOL 1991b, 105-107; ESPAÑOL 1991c, 186-

segons va constatar el pare Jaume Pasqual, emprava un

187 i 193-194). A la documentació generada per l’espoli

segell “que sólo presenta en al campo el escudo de armas

dels béns de bisbe a la seva mort, tenim coneixement de

de la casa serenísima de Urgel (…) limpio, entero, y sin

diferents creditors que reclamaven quantitats que se’ls

mezcla de empresa ó distintivo de otra familia, con la ins-

devien. Hi apareixen un mestre d’obres, un pedrapiquer,

cripción en el contorno de <S sigillum BERNAT de AGER>”

un fuster i un parell d’orfebres, entre d’altres artesans

(SAGARRA 1908, 308; SAGARRA 1915-1932, II, IX-X).

(RIUS 1942, 378-380). La seva presència en aquesta docu-

Els altres dos emblemes heràldics que apareixen al vas, el

mentació s’ha relacionat amb la construcció de la cape-

que mostra els pals d’Aragó i el dels Entença, cal veure’ls

lla del bisbe a la Seu Vella, i fins i tot, s’ha proposat que

com al·lusions directes al comte Alfons, membre de la

un dels dos orfebres, Guillem Urgell, oriünd de Lleida i de

casa reial, i la seva muller Teresa d’Entença. Amb la inclu-

cognom ben evocador, pogués ser l’autor del vas litúrgic

sió d’aquests emblemes, Colom establia un vincle amb els

que aquí analitzem, que duu el punxó de Lleida (ESPAÑOL

comtes i la casa reial, i això el prestigiava. D’altra banda,

1991c, 194). L’inventari de béns aixecat arran del seu tras-

la interpretació d’aquests emblemes heràldics podria aju-

pàs (1340), a més, ens parla d’algunes peces d’orfebreria

dar a fixar amb més precisió la data d’execució d’aquest

que posseïa el prelat, com ara una caixa d’argent, quinze

vas litúrgic. Que l’escut amb els pals no mostri divises

anells, dos canelobres d’altar petits valorats en 100 sous,

com la corona podria fer pensar que l’objecte es va dur

i un conjunt de vasos d’argent venuts per 60 lliures (RIUS

a terme quan Alfons encara no era rei, això és, abans de

1942, 371-372). Tenim constància igualment que entre els

1327. Aquest va ser l’any de traspàs de Teresa i, per tant,

seus servidors hi havia Ramon Gavarrosa “qui custodiebat

és possible que Ferrer Colom encarregués aquest objecte

vaycellam” (RIUS 1942, 381).

abans d’aquesta data. Tot plegat permetria precisar una

Pel que fa a la combinació heràldica que trobem en

mica més la seva cronologia, que caldria situar entre 1323

aquesta base de vas litúrgic, és evident que la relació de

—data del seu nomenament com a procurador i governa-

Ferrer Colom amb els comtes va condicionar l’elecció

dor del comtat— i 1327.
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No sabem si la peça anava destinada al seu ús particular,

fraria de Sant Eloi (PÉREZ 1992, 591).

si va ser un regal que va efectuar als comtes, o si la va

Un dels escassos orfebres documentats a la ciutat de Llei-

lliurar en forma de presentalla a alguna parròquia del terri-

da al segle XIV és el jueu Salomó, que el 1320 va rebre

tori comtal. En qualsevol cas, el seu ús religiós la vincula

l’encàrrec d’executar una matriu de segell d’argent desti-

a un determinat àmbit que pot venir donat per la funció

nada, precisament, a Teresa d’Entença, comtessa d’Urgell

concreta de l’objecte. En aquest sentit, el seu estat frag-

(DURAN 1915, 264; TRENCHS-CONDE 1985, 70). La dada és

mentari, juntament amb les manipulacions esmentades,

interessant ja que si aquest orfebre apareix treballant per

impedeixen saber de quin tipus de peça es tractava. S’ha

als comtes, és possible que Ferrer Colom comptés amb ell

descartat que fos un calze, i s’ha proposat que la base

per executar el vas litúrgic que aquí analitzem. No devien

pogués correspondre a una Vera Creu, un ostensori, un

haver-hi en aquell moment a la ciutat gaires artesans amb

copó, un reliquiari, o bé una combinació dels mateixos

aquest ofici, i és per això que, juntament amb el ja esmen-

(copó-ostensori o reliquiari-ostensori) (BARRACHINA 1991,

tat Guillem Urgell, Salomó pugui ser un bon candidat a qui

104; DALMASES 1992b, 221).

adscriure l’autoria de l’obra. Podria esmentar-se també un

El treball i la decoració de l’objecte apunta vers la cro-

orfebre anònim de qui tenim coneixement a través d’una

nologia que determina l’heràldica, això és, cap al primer

referència indirecta del mateix 1320, quan aquest artesà

terç del segle XIV, cosa que ens situa en un moment força

va adquirir a Juan de Huesca, mercader de Barbastre, una

primerenc dins l’àmbit de l’orfebreria gòtica produïda als

sèrie d’objectes d’or i argent (RIERA 2004, 86-87). Per a la

obradors de la ciutat de Lleida. Això converteix l’obra en

resta del segle XIV, només coneixem els noms dels orfe-

l’exemplar més antic conegut (BARRACHINA 1991, 104),

bres Pere Sanxo (doc. 1363-1382), Joan de les Avellanes

juntament amb una creu reliquiari conservada a Sant Pere

(1366), Inocenci Sanxo (1366) (AIXALÀ 1990, 184; FITÉ-

de Fraga, que s’ha datat al primer terç del segle XIV —

VELASCO-BERLABÉ 2006, 52), i Francesc Mir (documen-

amb afegits del segle XVII— (AIXALÀ 1990, 94-100, cat.

tació inèdita procedent de l’Arxiu Capitular de Lleida).

10; AIXALÀ 1996, 574-575). Sembla que amb anterioritat

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot

a 1293 ja existia un confraria que agrupava als artesans
del metall de la ciutat, en la qual segurament s’englobaven
els argenters (LLADONOSA 1972-1974, I, 416; AIXALÀ 1990,
161; FITÉ-VELASCO-BERLABÉ 2006, 49). Això s’ha deduït
tenint en compte que el 1315 el rei Jaume II va concedir
el privilegi de marcatge als orfebres de Cervera i Tàrrega (DURAN 1914, 166-167), cosa que ha fet sospitar que la
capital ja devia posseir dit privilegi. En qualsevol cas, el
primer esment directe del gremi data del 1349, quan es
va nomenar inquisidors a G. A. de Maçons y P. de Timor
(AIXALÀ 1990, 162 i 202, doc. 1). El 1386, arran de la reforma municipal promoguda per Pere III el Cerimoniós, els
ferrers, armers i argenters apareixen agrupats dins la con230
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Núm. inv.:
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Aquesta matriu és una adquisició recent del Museu de la
Noguera (2013). Abans d’ingressar al museu es conservava
en una col·lecció particular de Tàrrega i, segons que sembla, va ser localitzada de forma fortuïta al terme municipal
d’Agramunt. Es tracta d’una matriu plana amb apèndix dorsal perforat. Correspon a la tipologia de doble cairó amb un
escut a la part central. La inscripció que al·ludeix al propietari,
Guillem d’Abella, se situa en una sanefa exterior conformada
per punts, a manera d’orla. A la part central trobem un escut
arrodonit per la base amb les armes plenes d’Urgell, envoltat
d’una segona orla, que ressegueix el perfil de l’escut, on localitzem una inscripció relativa a la Verge Maria, en concret, a

Inscripció exterior: + : S[igillum] : GILLEM : DABEILLA :
Inscripció escut central: AVE : M [aria] : GRACIA : PLENA :

la salutació angèlica. El tipus de lletra és la majúscula gòtica,

A Barcelona trobem un canviador anomenat Guillem

a l’igual que la que fa al·lusió al propietari. Aquest lema heràl-

d’Abella que va efectuar testament el 1288 (FERNÁNDEZ-

dic de contingut religiós podria indicar que el propietari de la

CUADRENCH 1996, 143-160), que cal descartar com a pos-

matriu era un clergue, malgrat no ser privatiu dels membres

sible propietari d’aquesta matriu. Sembla també poc proba-

d’aquest estament. Aquest mateix lema apareix a la matriu

ble que ho fos el personatge homònim que el 1276-1277 es

de segell de Teresa Gil de Vidaure (†1285), avui al Museu Epis-

documenta en alguns documents relacionats amb el bisbat

copal de Vic (CASANOVAS-ROVIRA 1995, 39). Un exemplar

d’Urgell (MIRET 1900, 217-218; SAGARRA 1915-1932, III, 150,

idèntic es conservava al Museu de l’Acadèmia de Sant Carles

cat. 3790). Igualment, pels mateixos anys en què cal datar

de València (BARÓN DE SAN PETRILLO 1945, 121-123). Així, la

la matriu, un Guillem d’Abella ens apareix casat amb Cons-

mateixa invocació religiosa apareix en nombrosos emblemes

tança de Cruïlles (FERRER 1973, nota 43), però es tracta d’un

de nissagues hispanes, ja sigui formant part de les armes, o

personatge que no té res a veure amb el comtat d’Urgell.

en orles i bordures (ALÓS 1944, 135-137, 129-143).

En canvi, és possible que el propietari de la matriu tingués
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quelcom a veure amb un personatge de la Cúria dels comtes

vincles amb aquest monestir, un aspecte que potser cal tenir

d’Urgell, Ferrer d’Abella, que el 28 de maig de 1329 va ser

present a l’hora d’efectuar la valoració del personatge en

nomenat per Alfons el Benigne jutge en primera i segona

qüestió.

instància del comtat d’Urgell i vescomtat d’Àger. Sembla que

La naturalesa d’aquestes matrius, condemnades a desa-

va exercir aquests càrrecs fins el 1334, quan va ser nome-

parèixer en el moment de la mort del seu propietari, ha fet

nat procurador general del comtat, en substitució de Ferrer

que, de les relacionades amb els comtes o amb els membres

Colom, que havia estat designat per a la mitra de Lleida.

de la seva Cúria, només conservem la d’Aurembiaix d’Urgell,

Aquell mateix any Abella va rebre l’encàrrec del rei de lliurar

publicada d’antic per Ferran de Sagarra (SAGARRA 1909, 1-3;

a l’Infant Jaume, futur Jaume I d’Urgell, totes les escriptures

MATEU 1967, 22). En aquell moment es custodiava al Musée

que tenia del comtat i el vescomtat. Cal afegir que era un

de la Société Eduenne, i avui es troba al Musée Rolin d’Autun

personatge de la màxima confiança del monarca, com ho

(França) (DOMINGO 2007, 115-166, fig. 11). Malgrat aquesta

demostra l’encàrrec el 1330 d’una missió diplomàtica impor-

mancança, les impromptes de cera conegudes o conserva-

tant amb el rei moro de Granada (MONFAR 1853, II, 126-127 i

des demostren que els comtes van vetllar per aquesta qües-

129-130; FITÉ 1985, 240-241).

tió. Fins i tot, conservem alguns esments documentals rela-

No podem descartar la identificació del nostre Guillem

tius a la realització de matrius, algunes d’elles en argent, com

d’Abella amb el frare homònim que entre els anys cinquan-

la que va executar cap a 1320 l’orfebre Tutxó de Senis per al

ta i setanta del segle XIV va ser comanador de la coman-

comte Alfons, futur Alfons el Benigne; o la realitzada simul-

da santjoanista de Montsó (CASTILLÓN 1983, 145, 169, 192,

tàniament per a Teresa d’Entença, muller de l’anterior. Igual-

200, 220-223 i 231-232; FELDMAN 1991, 73, nota 5), i que

ment, quan Alfons va ascendir al tron, va ordenar que es rea-

cap a 1367 ostentava el càrrec d’“escriva de ración” del

litzés una espasa per al seu fill Jaume “a seu senyal d’Urgell”

regne d’Aragó (LAFUENTE 2006, 307). Per a la identificació

i una matriu de segell amb idèntiques armes (DURAN 1915,

d’aquest personatge amb el propietari de la matriu, s’ha de

264; TRENCHS-CONDE 1985, 70 i 74).

tenir present que en un document consta esmentat, pre-

La utilització de les armes d’Urgell per membres de la Cúria

cisament, al costat del comte d’Urgell (SAUCO 2004, 616,

comtal devia ser un fet relativament habitual. Ho veiem al

nota 5; SALLERAS 2007, 99, nota 162). La dignitat dels seus

peu d’un vas litúrgic que s’ha relacionat amb Ferrer Colom,

càrrecs va fer que l’Infant Joan el convidés el 1371 a la cele-

present també en aquesta exposició (cat. 15), i que cal datar

bració del seu enllaç —finalment no celebrat— amb Joana de

entre 1323 i 1327, en els anys previs a la seva designació com

Valois, a Perpinyà, al qual també devia assistir el comte Pere

a bisbe de Lleida. Dins el camp de la sigil·lografia cal esmen-

II d’Urgell. Dos anys després, l’Infant el tornaria a convidar al

tar el cas de Bernat d’Àger, que segons va constatar el pare

seu enllaç amb Mata d’Armanyac, i en data indeterminada, li

Jaume Pasqual, emprava un segell “que sólo presenta en al

va sol·licitar un fragment d’una banya d’unicorn (ROCA 1929,

campo el escudo de armas de la casa serenísima de Urgel

57, 66 i 404). Abans, amb motiu de la guerra contra Castella

(…) limpio, entero, y sin mezcla de empresa ó distintivo de

i per ordre de Pere el Cerimoniós (1365), se li va encarregar

otra familia, con la inscripción en el contorno de <S sigillum

que custodiés les monges del monestir de Sixena durant el

BERNAT de AGER>” (SAGARRA 1908, 308; SAGARRA 1915-

seu trasllat al castell de Lleida (SAINZ DE LA MAZA 1993, 811,

1932, II, IX-X).

doc. 8). Hem de recordar que els comtes d’Urgell mantenien

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot
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de Balaguer
Tècnica:

Cera bruna

Dimensions:

64 mm de diàmetre

Cronologia:

1286

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2737

Bibliografia:

SAGARRA 1908, 317, làm. III-3; SAGARRA
1915-1932, II, 10, cat. 288, làm. LXXXIX;
MATEU 1967, 28; GUGLIERI 1974, núm.
2240; TRENCHS-CONDE 1985, 56.

Llegenda: [+ S] DOMINI ERMENG[audi] [comitis] [u]RGELLN[sis]

Es tracta d’una empremta de cera bruna corresponent

Noguera, ja fou estudiada a principis del segle XX per

al comte Ermengol X d’Urgell (1267-1314). Correspon a

Ferran de Sagarra quan es trobava a l’antic Arxiu Munici-

una matriu d’una sola taula, és a dir, que el resultat és el

pal de Balaguer. Llavors penjava d’un pergamí que con-

d’un segell amb una sola cara. S’aprecia el comte a cavall

tenia una confirmació de privilegis al monestir de Santa

cavalcant cap a l’esquerra, sostenint amb la mà esquerra

Maria de Bellpuig de les Avellanes datat al juliol de 1286,

un escut amb les armes plenes d’Urgell, que també apa-

la qual cosa permet ajustar amb precisió la seva cronolo-

reixen a les gualdrapes, mentre amb la dreta brandeix en

gia (DOMINGO 1997, 41-42, doc. 5). Sagarra va fer al·lusió

alt una espasa, que talla lleugerament l’orla a l’alçada de la

a una segona empremta, idèntica, conservada al mateix

darrera lletra de la llegenda. Es cobreix el cap amb un elm.

arxiu que penjava d’un document de 1289. Avui es cus-

S’adverteixen encara evidències dels dos punts d’unió

todia a l’Arxiu Comarcal de la Noguera, i la millor conser-

amb els fils de seda que sostenien el segell, avui desapa-

vació de la llegenda permet completar la part perduda

reguts. L’estat de conservació és bo, tot i una important

de la que estudiem aquí. Se’n conserva encara una altra

pèrdua en la meitat inferior que afecta a l’orla i la llegenda.

a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid (GUGLIERI 1974,

Aquesta empremta, avui conservada al Museu de la

núm. 2240).
233
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D’Ermengol X coneixem quatre segells que corresponen

cera vermella, quan fins aquell moment el material nor-

a dos tipus diferents. Del tipus més antic conservem un

malment emprat per la casa d’Urgell per segellar era la

exemplar del 1282 relacionat amb el monestir de Poblet

cera bruna.

(Arxiu Històric Nacional), que penja d’un document amb

La continuïtat que apreciem entre el nostre segell i els pre-

fils de seda blancs i grocs. És una mica més petit que

cedents dins la sèrie dels Cabrera és manifesta. Fins i tot en

l’estudiat aquí (46 mm). Mostra també una representació

l’ús del material, la cera bruna. Les armes plenes d’Urgell

eqüestre del comte, amb escut decorat amb l’escacat, tot

continuen campejant a l’escut i les gualdrapes. Ermengol

i que en aquest cas brandeix una llança rematada per un

X es va mantenir fidel a la tradició familiar de no barrejar,

penó (SAGARRA 1908, 316, làm. III-2; SAGARRA 1915-1932,

en vida, l’escacat d’Urgell amb altres armes associades

II, 9-10, cat. 287, làm. LXXXVIII; GUGLIERI 1974, núm. 2239).

a la nissaga, com podien ser les dels Cabrera. Àdhuc, al

El segon tipus és el que aquí estudiem, amb els exemplars

seu testament, va estipular que els seus hereus empressin

mencionats del Museu de la Noguera, l’Arxiu Comarcal

únicament les armes del comtat, un aspecte que no va

de la Noguera i l’Archivo Histórico Nacional de Madrid.

ser pas respectat. A l’igual que en els exemplars dels seus

Les inscripcions d’ambdós segells són similars, variant-

predecessors, el segell mostra al comte cavalcant cap a

ne únicament que al primer tipus s’inclou el “Dei Gracia”

l’esquerra, d’acord al tipus mediterrani i del sud de França

just abans del mot “Comitis”. Tots els exemplars van ser

difós a partir del segle XIII. No duu ínfules, i a diferència

degudament estudiats i catalogats per Ferran de Sagarra,

de la majoria d’exemplars dels Cabrera en què el comte

que va realitzar quatre reproduccions en guix avui custo-

apareix amb llança, aquí brandeix l’espasa, com veiem al

diades al fons de reproduccions de segells i monedes de

segell més antic conegut de la sèrie d’Urgell, adscrit amb

Ferran de Sagarra conservat a la Biblioteca de Catalunya

dubtes a Ermengol VII (SAGARRA 1915-1932, II, 7, cat. 277,

(ref. 287-288).

làm. LXXXVI). S’adverteix, per tant, un canvi substancial

Es tenen notícies del que sembla un tercer exemplar

en relació al tipus més antic d’Ermengol X. Tanmateix, les

d’aquest segon tipus, únicament conegut a través de la

semblances iconogràfiques amb aquest segell precedent

descripció que va oferir Diego Monfar al segle XVII. Pen-

són importants.

java d’un document del 1307 conservat llavors a l’arxiu

Ermengol X va ser el darrer membre de la nissaga dels

reial de Barcelona, i el descriu amb aquestes termes: “(...)

Cabrera al capdavant del comtat d’Urgell. Va morir sen-

el del conde es de cera colorada con su figura á caballo,

se descendència, i va llegar el comtat a la seva reneboda

armado de todas piezas, con un escudo en la una mano

Teresa d’Entença (1314-1327), esposa de l’infant Alfons,

de sus armas, y espada desnuda en la otra, silla y estribos

futur Alfons el Benigne. Amb aquest relleu s’iniciava el

de armar á la antigua, encubertado el caballo de paramen-

règim comtal de la casa d’Aragó. Ermengol X serà espe-

tos jaquelados, y con unas letras por la orla, que dicen:

cialment recordat pel seu protagonisme en la renovació

<Sigillum Ermengaudi comitis urgellensis>; y los listones

de l’església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de

do pende el sello son de seda amarilla y negra, tejidos á

les Avellanes, i especialment per ser el promotor d’un

jaqueles como son las armas de Urgel” (MONFAR 1853, II,

panteó funerari al seu interior que tenia com a objectiu

44). A destacar en aquest cas la presència dels cordills

principal mantenir perenne el record d’una nissaga que

de seda amb l’escacat i el fet que el segell s’efectués amb

s’extingia amb ell.
Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot
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de Balaguer
Tècnica:

Cera vermella

Dimensions:

70 mm

Cronologia:

Cap a 1320

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2738

Bibliografia:

Inèdit

Es tracta d’una empremta de cera vermella corresponent a
l’Infant Alfons, comte d’Urgell (1314-1327) i futur rei Alfons
el Benigne (1327-1336). Formava part del fons de l’Arxiu
Municipal de Balaguer, i posteriorment es va incorporar a
la col·lecció del Museu de la Noguera. Al camp del segell
trobem un escut apuntat amb cinc pals d’Aragó, envoltat
d’una orla de dotze lòbuls que hostatgen rosetes enllaçades amb branques. A la part exterior de les unions dels

Llegenda: [+ Sigillum] I(N)FANTIS AL[fonsi] [domini regis Aragonum] [primog]E(N)ITI
[et ei](US) GEN(ERA)L(IS) P(RO)C(UR)A[toris] [et comi]TIS UR[gelli]

lòbuls apareixen uns punts. La inscripció se situa a l’orla,

la dels lòbuls, així com a la part superior de l’escut central.

entre gràfiles, i es conserva en mal estat. Tanmateix, la seva

El tipus original d’aquest segell va ser descrit per Sagarra,

lectura i transcripció és possible a través d’altres exem-

i correspon a un exemplar efectuat amb matriu d’una sola

plars conservats del mateix segell, així com d’un de similar,

taula (SAGARRA 1915-1932, I, 242, cat. 192, làm. LXVII). El va

de placa (SAGARRA 1915-1932, I, 242, cat. 192, làm. LXVII;

descriure a partir de dos segells conservats a l’Arxiu de la

GUGLIERI 1974, 540, núm. 725; TRENCHS-CONDE 1985, 71).

Corona d’Aragó, un dels quals penjava d’un document de

A la zona inferior conserva part de la cinta de seda que

21 d’agost de 1320. Hem de prendre aquesta data com a

l’unia al pergamí, amb fils grocs i vermells corresponents

element referencial per fixar la cronologia de l’exemplar del

a les armes del casal d’Aragó. Com era habitual, la cinta

Museu de la Noguera, atès que es troba descontextualitzat

enllaçava també a la part superior, on s’adverteix el punt

en haver-se separat del document del qual penjava. Tots

d’unió just en el lloc en què es detecta una pèrdua impor-

els segells esmentats van ser executats amb cera verme-

tant de cera que afecta a les dues orles, la de la inscripció i

lla, un material que va ser introduït a la cancelleria comtal
235
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d’Urgell pels membres del casal d’Aragó, ja que fins aquell

de les matrius dels segells que fins ara hem esmentat. El

moment els Cabrera havien emprat la cera bruna. És també

1320 consta un pagament a l’orfebre Tutxó de Senis (de

llavors que s’incorporen les cintes de suspensió vermelles

Siena) de sis unces i mitja de plata destinades a la realit-

i grogues (SAGARRA 1908, 309). Els tres exemplars adduïts

zació de la matriu del segell del comte, a més d’un segon

corresponen al segell emprat per Alfons com a procura-

pagament de 57 sous a Salomó, jueu de Lleida, per cinc

dor general del regne, però també se’n coneix un de placa,

unces del mateix material destinades a la matriu del segell

igualment de cera vermella (70 mm), que també va utilitzar

de la comtessa i per la tasca de gravar-la (DURAN 1915,

com a procurador. Del darrer se’n conserven dos exemples

264; TRENCHS-CONDE 1985, 70). El primer era un artesà

al fons de l’Archivo Histórico Nacional de Madrid, amb les

italià documentat al servei del rei Jaume II entre 1313-1323,

mateixes característiques que els anteriors i que es troben

que consta efectuant peces de vaixella, matrius de segells,

associats a sengles documents de l’any 1322 (GUGLIERI

una creu i un exvot d’argent per al monestir de Montserrat,

1974, 540-541, núms. 725-726).

aquest per encàrrec de la reina Maria de Xipre (DALMASES

Alfons també va emprar un altre segell (62 mm) com a

1992a, I, 31; II, 145; ESPAÑOL 2001b, 278, i especialment

comte d’Urgell, aquest de tipus eqüestre, amb la repre-

nota 149). A banda, cal afegir que quan Alfons va ascen-

sentació del rei com a cavaller, cavalcant cap a la dreta i

dir al tron, va ordenar que es fes una espasa per al seu fill

brandint l’espasa. L’escut i les gualdrapes duen les armes

Jaume “a seu senyal d’Urgell” i una matriu de segell amb

d’Aragó i Urgell, i en la inscripció de l’orla es titula comte

idèntiques armes (TRENCHS-CONDE 1985, 74).

d’Urgell i vescomte d’Àger. El tipus es coneix a partir d’un

El segell del Museu de la Noguera va ser emprat per l’Infant

exemplar conservat al Museu Arqueològic de Tarragona,

Alfons com a procurador general del regne, però simultà-

del que Sagarra desconeixia la data per trobar-se separat

niament va utilitzar un altre com a comte d’Urgell en què

del document del qual penjava (SAGARRA 1908, 317). Tan-

apareix amb els atributs habituals del miles que la reialesa

mateix, la posterior publicació per part del mateix inves-

va fer seus (SAGARRA 1908, 317; SAGARRA 1915-1932, I, 242,

tigador de dos exemplars idèntics conservats als fons

cat. 193, làm. LXVII). Al primer, en canvi, s’empra un escut

municipals de Saragossa i a l’Arxiu de la Corona d’Aragó,

heràldic amb els pals d’Aragó propi dels poders públics

associats respectivament a documents de 1315 i 1319, va

(TRENCHS-CONDE 1985, 71), acompanyat d’elements

permetre la fixació de la seva cronologia (SAGARRA 1915-

que reapareixen en segells de diferents reines de la casa

1932, I, 242, cat. 193, làm. LXVII). Cal esmentar que Alfons,

d’Aragó, com és l’orla lobulada envoltant l’escut central. Ho

un cop proclamat rei, va deixar d’emprar aquests segells i

veiem, per exemple, als segells de Blanca de Nàpols, Eli-

va passar a utilitzar-ne de nous amb els atributs i emble-

senda de Montcada, Elionor de Castella i Maria de Navarra

mes propis del càrrec reial, que no analitzarem aquí per

(SAGARRA 1915-1932, I, 234-235, cat. 155-158, làm. LVIII).

escapar-se del nostre objectiu principal —vegeu SAGARRA

Es tracta també d’un tipus de segell habitual en els infants,

1915-1932, I, 122-123 i 212, cat. 52-54, làms. XXVI-XXVII;

per exemple als exemplars d’Isabel, filla de Pere el Gran;

FRANCISCO-NOVOA-OLMOS 2002, 34-35.

Jaume, fill de Jaume II i germà d’Alfons; i Pere, fill d’Alfons

Conservem algunes notícies relatives a la realització de

i conegut posteriorment com el Cerimoniós (SAGARRA

segells per part del matrimoni integrat per Alfons d’Aragó

1915-1932, I, 241, cat. 190-191, 206, làms. LXVI-LXVII, LXX).

i Teresa d’Entença, que podrien correspondre a alguna

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot
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Tècnica:
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de Ramon d’Alós-Moner i de Dou)
Bibliografia:

Inèdit

Llegenda: [+ S] P[o]NCII DEI GRACIA
[urgell]ENSIS CO[mitis]

2. Segell penjant de Ponç I d’Urgell i IV de Cabrera (revers)
Tècnica:

Cera bruna

Dimensions:

82 mm de diàmetre

Cronologia:

Cap a 1235

Núm. inv.:

Col·lecció particular (antiga col·lecció
de Ramon d’Alós-Moner i de Dou)

Bibliografia:

Inèdit

Llegenda: + S PONCII [dei graci]A
URGELLENS[is] [c]OMITIS
Etiqueta del segle XIX a la part posterior: Sello // de D. Ponce de Cabrera // conde de Urgel // siglo XIII

3. Segell penjant de Ponç I d’Urgell i IV de Cabrera (revers)
Tècnica:

Cera bruna

Dimensions:

82 mm de diàmetre

Cronologia:

Cap a 1235

Núm. inv.:

Col·lecció particular (antiga col·lecció
de Ramon d’Alós-Moner i de Dou)

Bibliografia:

Inèdit

Llegenda: + S PONCII [dei gracia u]
RGELL[ensi]S [co]MITIS
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Es tracta de tres empremtes de cera bruna corresponents

làm. LXXXVIII; cfr. MATEU 1967, 23-25, tot i que reprodueix

al comte Ponç I d’Urgell i IV de Cabrera (1224-1243). Es

per error l’anvers d’un segell d’Ermengol VIII; FERNÁNDEZ-

conserven en una col·lecció particular lleidatana, tot i que

XESTA 1991, 40). Aquesta primera aproximació la va efec-

prèviament havien format part de la col·lecció de Ramon

tuar a partir de dos exemplars, un conservat en aquell

d’Alós-Moner i de Dou (1885-1939), consumat especialis-

temps al Museu Arqueològic de Tarragona (núm. 3294),

ta en biblioteconomia, arxivística i paleografia medieval

descontextualitzat com els nostres; i un segon, més dete-

que va ser professor de la Universitat de Barcelona i de

riorat que l’anterior, de l’Archivo Histórico Nacional de

l’Autònoma de Barcelona, catedràtic de l’Escola Superior

Madrid, que penjava d’un document relacionat amb San-

de Bibliotecàries, membre de la Reial Acadèmia de Bones

ta Maria de Guissona del juliol de 1235. La data d’aquest

Lletres, secretari i membre de l’Institut d’Estudis Catalans,

document, per tant, permet la fixació d’una cronologia

i adjunt primer de la Biblioteca de Catalunya (BALCELLS,

relativa per al segell. Al fons de reproduccions de segells

2003).

i monedes de Ferran de Sagarra conservat a la Biblioteca

Dels tres exemplars que aquí estudiem, un correspon a

de Catalunya (ref. 283), es custodien dues reproduccions

l’anvers del segell matriu del comte i els altres dos al revers.

en guix del revers del segell, extretes d’originals conser-

A l’anvers trobem una representació eqüestre del comte

vats només parcialment; més una tercera corresponent

cavalcant cap a l’esquerra. Duu un capell amb nassal del

a una variant inèdita del revers, que inclou quatre petits

qual pengen dues ínfules que semblen envair l’orla amb la

escudets amb les armes plenes d’Urgell envaint l’orla.

inscripció. Amb la mà dreta sosté una llança amb un penó

Tant l’anvers com el revers d’aquest segell palesen impor-

desplegat, que talla lleugerament l’orla a l’alçada de la “C”

tants deutes amb segells de comtes anteriors. Com ja va

de “Comitis”; i amb l’esquerra un escut de base arrodoni-

estipular Sagarra, sembla que el primer comte d’Urgell

da. Estendard, escut i gualdrapa mostren les armes plenes

en emprar segell va ser Ermengol VII (1154-1184), tot i que

d’Urgell, això és, l’escacat. Els dos exemplars correspo-

dubtava si aquest segell més antic podia correspondre en

nents al revers, sortits d’una mateixa matriu, mostren un

realitat a Ermengol VIII, ja que el document d’on penjava

escut quadrat ple de les armes d’Urgell. La inscripció de

no duia data (SAGARRA 1908, 308-311; SAGARRA 1915-

l’orla es correspon exactament amb la de l’anvers.

1932, II, VII). Al segell d’Ermengol VIII trobem les armes

Les empremtes es troben descontextualitzades atès que

d’Urgell a la gualdrapa del cavall, essent aquest el primer

en data indeterminada es van separar dels documents

cop que l’escacat s’associa a la nissaga i a la casa comtal.

dels que penjaven. Un aspecte que crida l’atenció d’aquest

Es tracta d’un segell que penjava d’un document de 1207

conjunt de tres exemplars, i al qual no sabem donar una

(SAGARRA 1908, 311-312; SAGARRA 1915-1932, II, 7, cat.

explicació, és que anvers i revers apareguin formant part

278, làm. LXXXVI; RIQUER 1983, I, 197-198). En aquests pri-

de segells diferenciats. El tipus original va ser documen-

mers segells, així com en els corresponents a la sèrie dels

tat per primer cop per Sagarra, que va descriure’l com un

Cabrera, la cera bruna és el material que s’empra per efec-

segell efectuat amb matriu de dues taules, és a dir, que

tuar les empremtes (SAGARRA 1908, 309; SAGARRA 1915-

permetia la creació de segells penjants de dues cares,

1932, II, VIII), que és el mateix material amb que estan fets

amb anvers i revers (SAGARRA 1885, 37-38; SAGARRA

els tres exemplars que aquí estudiem. Es donen també en

1908, 314-315, làm. II; SAGARRA 1915-1932, II, 9, núm. 283,

aquests primers exemplars tota una sèrie de coincidències

iconogràfiques que es perpetuaran en segells posteriors.

Va arribar a un acord amb el rei Jaume I i se li va retornar,

En general, els comtes cavalquen a l’esquerra, d’acord a la

per la força, amb l’oposició dels Cabrera. Tanmateix, Ponç

tipologia estesa per l’àrea mediterrània i el sud de França

va continuar intitulant-se comte (FITÉ 1985, 226-228). Aur-

durant el segle XIII. Duen llances amb penó, com veiem als

embiaix va morir sense descendència el 1231, i el comtat

segells d’Ermengol VIII, Guerau de Cabrera, Ponç I, Àlvar

va passar a mans del seu espòs, Pere de Portugal, l’efímer

I i Ermengol X. El capell arrodonit amb nassal de l’anvers

Pere I d’Urgell, que va bescanviar-lo amb Jaume I per una

del nostre segell és molt similar al que trobem al segell

tinença feudal del regne de Mallorca i els drets vitalicis

d’Ermengol VIII, que com en el nostre, també s’acompanya

sobre Menorca. Finalment, el 21 de gener de 1235, a través

d’ínfules. Les gualdrapes i l’escut decorats amb l’escacat

d’un acord signat a Tàrrega, el rei reconeixia la possessió

apareixen per primer cop també en l’escut d’Ermengol

del comtat a Ponç I, que de resultes ja es podia intitular

VIII, i es mantindran en els exemplars de tota la sèrie dels

legalment com a comte d’Urgell (MONFAR 1853, I, 521).

Cabrera. Els cavalls, igualment, mostren representacions

A partir d’aquell moment els Cabrera van passar a ser

molt similars, de caire bastant esquemàtic.

la nissaga que de forma definitiva dirigirà el comtat fins

En línies generals, el segell d’on surten les empremtes

l’arribada dels membres de la casa d’Aragó (DOMINGO

que aquí estudiem manté uns lligams molt evidents amb

2007, 69 i 89-92, 104-106).

l’anvers del segell de Guerau de Cabrera, pare de Ponç I,

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot
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del qual copia tots els detalls amb exactitud. El revers amb
l’emblema quadrat amb l’escacat, en canvi, és molt similar
al d’Ermengol VIII, que és el primer cop en què es documenta. El retrobarem en un segell del 1228 d’Aurembiaix
d’Urgell. Guerau de Cabrera el reemplaçarà per la cabra
associada al seu llinatge, mentre que el seu fill Ponç I retornarà a l’opció anterior i serà el darrer comte en emprar
segell efectuat amb matriu de dues taules. Ponç I, per
tant, va deixar d’emprar la cabra com a emblema heràldic de la seva nissaga, i d’aquí que el segell de cera del
seu pare sigui la darrera mostra oficial en què s’associa al
comtat. A partir d’aquell moment, tots els comtes d’Urgell
es van identificar únicament amb l’escacat (fins Ermengol
X) (FERNÁNDEZ-XESTA 1985a, 300; FERNÁNDEZ-XESTA
1985b, 816).
Ponç I d’Urgell i IV de Cabrera va ser fill de Guerau de
Cabrera, de qui heretà el comtat el 1224. Eren temps convulsos a les terres d’Urgell, que van acabar amb el retorn
de la comtessa Aurembiaix des de Castella el 1228 per
recuperar el comtat que ja havia posseït amb anterioritat.
239
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Procedència:

Castell de Tartareu

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
d’esmalt champlevé

240

Dimensions:

5,2 x 3,3 cm

Cronologia:

Cap a 1264-1314

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2301

Bibliografia:

FITÉ 1994a, 210

Es tracta d’una medalla de guarniment de cavall trobada

el context heràldic dels Cabrera als segles XIII i XIV, i que

abans del 1994 al castell de Tartareu i anys després donada

només podem explicar pel fet que la base vermella d’esmalt

al Museu de la Noguera (FITÉ 1994a, 210). Presenta forma

s’hagués aplicat com a suport d’un possible daurat que

d’escut apuntat, amb els costats laterals lleugerament cor-

aniria per sobre. Els membres de la nissaga, originària de

bats, i anella de suspensió al superior. El fons anava guarnit

Girona, van ser vescomtes d’Àger des de finals del segle XI

amb esmalt opac de color vermell, del qual queden impor-

quan Letgarda, filla d’Arnau Mir de Tost, va contraure matri-

tants vestigis. L’escut mostra una cabra arrestada envolta-

moni amb Ponç I de Cabrera, vescomte de Girona. Des del

da d’una bordura de vuit peces, a manera d’orla. Aques-

1228 van posseir aquest títol juntament amb el del comtat

tes armes es corresponen amb les de la família Cabrera,

d’Urgell, i fins el 1314, quan la nissaga es va extingir amb la

una cabra de sable sobre camp d’or amb bordura de vuit

mort d’Ermengol X.

peces, també de sable (RIQUER 1983, I, 223 i 226; II, 993).

El fet d’haver-se trobat al castell de Tartareu converteix

La medalla que aquí estudiem és fidel a aquest blasonat,

aquesta medalla en un testimoni valuós per a la història

però varia l’esmalt del fons, que aquí és de gules degut a

d’aquest enclavament, que des de la seva conquesta per

l’esmalt vermell. Aquest detall esdevé una estranyesa en

part d’Ermengol III va restar vinculat a la història del comtat

d’Urgell. Sembla que la primera notícia sobre el castell gira a

(FITÉ 1985, 226-228). Aurembiaix va morir sense descendèn-

l’entorn de l’any 1055, tot i que no hi ha una certesa absoluta

cia el 1231, i el comtat va passar a mans del seu espòs, Pere

sobre aquesta data. Tenim també el testament d’Ermengol

de Portugal, l’efímer Pere I d’Urgell, que va bescanviar-lo

VII, del 1167, en què va llegar en herència la possessió alo-

amb Jaume I per una tinença feudal al regne de Mallorca i

dial del castell al fill, el futur Ermengol VIII. Aquesta posses-

pels drets vitalicis sobre Menorca. Finalment, el 21 de gener

sió se segueix documentant el 1308 per una disputa entre

de 1235, amb un acord signat a la vila de Tàrrega, el rei reco-

Ermengol X i el castlà Arnau de Fluvià (ALÒS-CARREÑO

neixia la possessió del comtat a Ponç, que de resultes ja es

1991; ESCUDER-MONJO 2004, 217-226; FITÉ 2006-2007, 82;

va poder titular legalment com a comte d’Urgell (MONFAR

MORA 2010, 41 i 149-151; CORSÀ 2012, 778-784).

1853, I, 521).

Els primers testimonis sobre la presència de les armes dels

Després del breu govern d’Ermengol IX, que va morir infant

Cabrera en terres del comtat d’Urgell i el vescomtat d’Àger

i que només va regir el comtat durant uns dies (1243), el

daten del primer terç del segle XIII, just en el moment en què

va succeir Àlvar I d’Urgell (1243-1268). Va contreure matri-

l’heràldica començava a desenvolupar-se com a tal. Això

moni dues vegades, primer amb Constança de Montcada

coincideix amb els anys en què dos membres de la nissaga,

i després amb Cecília de Foix, un fet que va ser motiu de

Guerau IV de Cabrera i Ponç IV de Cabrera, van lluitar pels

nous conflictes. Amb Cecília tingué dos fills, Àlvar, que va

seus drets sobre el comtat, enfront als drets successoris de

ser nomenat vescomte d’Àger, i Ermengol X, el darrer dels

la filla d’Ermengol VIII, Aurembiaix. El conflicte va iniciar-se

Cabrera que va ostentar el comtat d’Urgell i el vescomtat

arran del matrimoni entre Ponç Guerau III de Cabrera, ves-

d’Àger. Abans del govern del comte Àlvar I, emperò, cal

comte d’Àger (1161-1199) i Marquesa, filla d’Ermengol VII.

recordar que en el 1278 es va establir un pacte sobre la

Ponç aspirava als drets successoris del seu cunyat, el comte

potestat del castell de Tartareu entre el comte-rei Pere II i el

Ermengol VIII, sentiment que va transmetre al seu fill, Gue-

comte de Foix Roger Bernat, que aleshores actuava de tutor

rau IV de Cabrera, que el 1199 va intentar fer-se amb la pos-

d’Àlvar, menor d’edat. El pacte era fruit encara dels conflic-

sessió del comtat. Ho va aconseguir més endavant en front

tes que la noblesa d’Urgell havia mantingut amb la casa

els drets d’Aurembiaix, que va arribar a posseir el comtat per

reial, i Tartareu es va mantenir sota la jurisdicció d’Urgell,

uns anys, i d’aquí que se’l considerés un comte intrús.

tot i haver-hi la disputa amb el castlà Arnau de Fluvià (FITÉ

El 1224 Guerau va cedir el protagonisme al capdavant del

1994b, 40; FITÉ 1985, 226-238). Ermengol X, cal també

comtat al seu fill, Ponç IV de Cabrera i I d’Urgell (1228-1243),

recordar-ho, va ser qui va convertir el monestir de Santa

tot i que no li va traspassar de forma definitiva fins el 1228,

Maria de Bellpuig de les Avellanes en panteó comtal fami-

quan va repartir les seves possessions entre els seus dos fills

liar, on va encabir la seva tomba, la del seu germà Àlvar, i les

per haver ingressat uns anys abans al monestir templer de

dels seus pares.

Gardeny, a Lleida. Eren temps convulsos a les terres d’Urgell,

Després d’aquest breu repàs pel paper dels Cabrera al cap-

que van acabar amb el retorn de la comtessa Aurembiaix

davant del comtat, i retornant al que comentàvem més

des de Castella el 1228 per recuperar el comtat que ja havia

amunt, Fernández-Xesta ha establert que, malgrat que els

posseït amb anterioritat. Va arribar a un acord amb el rei

Cabrera poguessin emprar el blasó de la cabra entre 1200 i

Jaume I i se li va retornar, per la força, amb l’oposició dels

1223 —en el temps de l’anomenada “heràldica incipient”—,

Cabrera. Tanmateix, Ponç va continuar titulant-se comte

l’evidència més antiga d’aquestes armes com a signe ple-
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nament heràldic entre membres de la nissaga no la trobem

cosa que permetria matisar la hipòtesi de Fernàndez-Xesta.

fins el segell de Guerau IV de Cabrera, el comte d’Urgell

El primer és aquesta medalla localitzada al castell de Tarta-

intrús. Es tracta d’un segell de cera que penjava d’un docu-

reu, un dels enclavaments importants del comtat d’Urgell i

ment datat el 1223, i que a l’anvers mostrava el comte a

el vescomtat d’Àger. L’altre és la presència del mateix escut

cavall, amb les armes d’Urgell a l’escut i les gualdrapes, i

a la volta del presbiteri de l’església de Santa Maria de Cas-

al revers l’emblema dels Cabrera (SAGARRA 1908, 314, làm.

telló de Farfanya, un fet que podria explicar-se com un pos-

1; FERNÁNDEZ-XESTA 1985a, 295 i 300; FERNÁNDEZ-XESTA

sible record a la contribució d’Ermengol X a la construcció

1985b, 816, FERNÁNDEZ-XESTA 2009, 230). Aquesta repre-

del temple, atès que aquella part de l’església cal datar-la

sentació de la cabra es correspon amb les armes inicials de

cap a 1330-1340, uns anys abans del que fins ara es pen-

la nissaga, de sable sobre camp d’or, sense la posteriorment

sava. Com la nissaga dels Cabrera ja es trobava extingida,

habitual bordura de peces, que encara no s’emprava per-

l’ús del blasó d’aquesta nissaga podria explicar-se perquè,

què no era necessària la brisura. Sí que ho va ser a partir

envoltant la clau de volta, trobem tres escuts partits amb les

del 1228, quan Guerau IV de Cabrera va repartir les seves

armes d’Aragó i Urgell, habitual a partir del moment en què

possessions entre els fills. Com ja hem apuntat, Ponç IV de

el casal d’Aragó va fer-se amb el comtat (1314). La presència

Cabrera va rebre el comtat d’Urgell i el vescomtat d’Àger, tot

de la cabra, doncs, podria esdevenir un record de la nissaga

i que ja els regia des del 1224 (FITÉ 1985, 226); mentre que

que els havia precedit i, en concret a Ermengol X. Sobre

Guerau V de Cabrera va obtenir el vescomtat de Cabrera.

això, cal tenir present que Cecília de Comenge (†1384),

La bordura de peces, segons Fernández-Xesta, la va incor-

muller del comte Jaume I (1328-1347) i gran impulsora de les

porar el darrer per distingir les seves armes de les del seu

obres a Santa Maria de Castelló de Farfanya, apareix diver-

germà. Segons el mateix autor, els Cabrera que van ocupar

sos cops gestionant diners de la marmessoria d’Ermengol X

el comtat d’Urgell des de Ponç I d’Urgell van abandonar l’ús

(MONFAR 1853, II, 196-198; SANAHUJA 1965, 211, 265, 278 i

del blasó familiar, que passaria a ser emprat solament pels

327), de la qual es van poder destinar diners per a la cons-

vescomtes de Cabrera amb l’afegitó de la bordura (FERNÁN-

trucció. L’ús d’aquest finançament explicaria la presència de

DEZ-XESTA 1985a, 299-300; FERNÁNDEZ-XESTA 1985b, 801;

l’emblema dels Cabrera al costat de les armes dels comtes i

FERNÁNDEZ-XESTA 1991, 38-40, FERNÁNDEZ-XESTA 2009,

de la vila de Castelló.

230).

Una altra mostra de la presència de l’escut dels Cabrera

La sigil·lografia corrobora la hipòtesi de Fernández-Xesta, ja

amb la bordura de peces la trobem a l’arc d’ingrés de la

que tots els comtes que van seguir a Guerau IV —el primer i

porta de la nau lateral sud de la col·legiata de Sant Pere

darrer que va emprar la cabra al seus segells— van adoptar

d’Àger (FITÉ 1985, 237, nota 35). Malgrat que no existeix

les armes plenes d’Urgell, fins Ermengol X (1264-1314). Cap

cap referència documental, hi ha indicis arqueològics que

rastre, per exemple, al panteó funerari promogut pel darrer

evidencien l’allargament de les naus de la col·legiata en

a Bellpuig de les Avellanes —les tombes avui es conserven

detriment de la galilea romànica, que va ser suprimida. Ho

al Metropolitan Museum of Art de Nova York—, on els escacs

veiem, per exemple, en l’arc de mig punt que marca el punt

d’Urgell omplen de forma plena tots els escuts. Tanmateix,

d’unió amb la volta de la cripta de Santa Maria la Vella. La

hi ha alguns indicis que permeten suposar un ús del blasó

reforma va suposar l’aixecament d’una nova façana que va

amb la cabra i la bordura de peces als territoris del comtat,

aprofitar els arcs de l’antiga galilea. L’element clau per a la

datació d’aquesta estructura és, precisament, l’escut men-

cap al 1223. En aquest cas podem parlar d’un ús plenament

cionat: tenint en compte que la nissaga dels Cabrera es va

heràldic, però sembla que la cabra ja s’emprava des d’uns

extingir el 1314 amb Ermengol X, l’operació es devia efectuar

anys abans com a signe distintiu de la nissaga, tant a Caste-

poc abans d’aquesta data.

lla com a Catalunya. Ens referim als períodes que els heral-

Un darrer exemple de la presència de les armes dels Cabre-

distes han definit com “preheràldic” i d’“heràldica incipient”,

ra en terres del comtat —en aquest cas no tenim constància

a partir de 1150. Tot i que no conservem evidències fefaents,

de l’ús de la bordura de peces— és la tomba d’un membre

s’ha proposat que els Cabrera ja empressin aquest signe

de la família que Jaume Caresmar encara va veure al segle

poc després d’aquesta darrera data (FERNÁNDEZ XESTA

XVIII al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avella-

1985b, 822-824).

nes. Segons el canonge avellanenc era “un sarcófago de

A la vista d’això, cal plantejar-se si la tomba de Bellpuig de

piedra de 10 palmos de longitud, colocado antiguamente

les Avellanes correspondria a algun dels vescomtes d’Àger

en el claustro y trasladado ahora de allí, pero que en su parte

del segle XII. Podem descartar a Guerau Ponç II de Cabre-

anterior tiene esculpidas armas de los vizcondes de Cabre-

ra, que va morir el 1132 i que va ser sebollit a la galilea de

ra, es decir un escudo en esta forma [manca l’escut] y no

Sant Pere d’Àger (FITÉ 1985, 211). Més problemàtic és el cas

pudiendo ser de un Ponce (vizconde anterior) por no hallar-

de Ponç Guerau II de Cabrera, sobre el qual pesen alguns

se Bellpuig fundado aún, ni de otro posterior, porque su hijo

problemes d’identificació i que no sabem on fou sebollit.

Guerau y los condes sucesores de esta rama lo fueron den-

Fou succeït per Guerau Ponç III de Cabrera, amb qui també

tro de la iglesia, y hoy se ven sus sepulcros... por todo esto,

existeixen problemes d’identificació i que se’l coneix per la

ese sarcófago no puede atribuirse más que a Ponce, padre

seva faceta de trobador. Desconeixem igualment la data del

de Guerau, primer conde de Urgel de la familia de los Cabre-

seu traspàs i el lloc d’enterrament. El va succeir Ponç Guerau

ra” (CARESMAR 1977, 82-83).

III de Cabrera, que va morir el 1199. Miret i Sans va comen-

És difícil establir la identitat del finat en aquesta tomba, i

tar que va ser enterrat a Bellpuig de les Avellanes (MIRET

més tenint present que la interpretació de Caresmar pre-

1900, 104), però ho va fer perpetuant un error de Monfar,

senta alguns errors, com ja van apuntar Corredera i Fernán-

que va atribuir-li una tomba que en realitat no li correspo-

dez-Xesta. L’il·lustrat proposava identificar al personatge

nia, ja que es tractava de la d’Ermengol X (MONFAR 1853, I,

amb Ponç Guerau de Cabrera (†1169), que va servir durant

410). El seu successor va ser Guerau IV de Cabrera (†1229),

molts anys a la cort d’Alfons VII, rei de Castella —vegeu les

el comte intrús. Guerau va sol·licitar ser enterrat a Poblet,

precisions de Corredera a CARESMAR 1977, 91, nota 8; cfr.

però existeix la possibilitat que rebés sepultura al monestir

FERNÁNDEZ-XESTA 1991, 38-39—, i de qui desconeixem el

de Gardeny, on havia ingressat com a monjo —vegeu FITÉ

lloc exacte on va ser enterrat. La tomba, en definitiva, podria

1985, 226, que recull les diferents propostes. Per la seva

correspondre a qualsevol dels vescomtes d’Àger posteriors

part, el seu fill, Ponç IV de Cabrera i I d’Urgell (†1243), al seu

a la fundació del monestir el 1166. El sepulcre mostrava les

testament va sol·licitar ser sebollit al monestir que l’ordre de

armes dels Cabrera, i per això, cal tenir en compte una sèrie

l’Hospital tenia a Lleida (CORREDERA 1973, 138). A tot això, i

de qüestions que tenen a veure amb les regles de la ciència

per descartar altres possibles opcions, les tombes dels pos-

heràldica. Com ja hem vist, el primer i darrer comte d’Urgell

teriors comtes d’Urgell de la nissaga dels Cabrera estan per-

en emprar el blasó de la cabra fou Guerau IV de Cabrera,

fectament localitzades (Ermengol IX, Àlvar I i Ermengol X).
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Que el sepulcre mostrés les armes dels Cabrera podria

ca un terminus post quem per a la medalla de Tartareu i la

explicar-se a través de tres opcions. Primerament, que es

resta de xapes amb aquestes armes localitzades en terres

tractessin de blasons o signes preheràldics i que la tomba

lleidatanes. De la mateixa forma, l’extinció de la nissaga

fos del segle XII. En aquest cas, com que el monestir va ser

comtal el 1314 amb la mort d’Ermengol X podria esdevenir

fundat el 1166 per Ermengol VII, el sepulcre només podria

un terminus ante quem, a no ser que aquestes xapes fossin

correspondre al vescomte trobador o al seu fill, Guerau III

elements integrats en cavalcadures relacionades amb altres

de Cabrera. El darrer es va casar amb la filla d’Ermengol VII i,

branques dels Cabrera que es trobaven de pas per terres del

per tant, no hauria d’estranyar que fos sebollit allí. Una altra

comtat en un moment posterior a aquesta data.

opció és que fossin emblemes heràldics que permetessin

Un altre element interessant en aquesta anàlisi és el tipus

una lectura blasonada i que s’haguessin d’identificar amb

d’escut de la medalla de Tartareu, apuntat i de caracterís-

Guerau IV de Cabrera, el primer i darrer comte d’Urgell que

tiques similars al que apareix a la porta del col·lateral de

va emprar aquestes armes de forma oficial. És poc probable,

l’església de Sant Pere d’Àger. El darrer és anterior al 1314, i el

per tant, que ens trobem davant la tomba del seu fill, Ponç

mateix caldria considerar per a la medalla, que caldria situar

IV de Cabrera i I d’Urgell, que en l’àmbit de la sigil·lografia va

en temps del govern d’Ermengol X, això és, entre 1264-1314.

renunciar al blasó de la cabra i va ser el primer en adoptar

És poc probable que correspongui a un moment anterior, ja

de forma plena les armes d’Urgell. Un comte d’Urgell que

que la seva tipologia s’adiu amb la d’altres exemplars tres-

va lluitar tant per defensar els seus drets al capdavant del

centistes conservats en diferents institucions. Se’n conser-

comtat mai s’hauria fet enterrar sense fer ostentació de les

ven dos amb les mateixes armes al Museu Episcopal de Vic.

armes pròpies d’aquest títol. Una darrera opció és que la

Un d’ells (CASANOVAS-ROVIRA 1995, 89), de perfil lobulat,

tomba correspongués a un Cabrera del segle XII, però que

conté a l’interior un escut apuntat amb els costats corbats

fos executada en un moment posterior a la sol·licitud dels

i la bordura de peces, que presenta similituds interessants

descendents. En aquest sentit, convé no oblidar que cap

amb el de Tartareu i altres exemplars del comtat d’Urgell.

a 1314 l’església del monestir es va convertir en el panteó

S’ha datat al segle XIV. L’altra, de format rodó, no presenta

funerari d’una part de la nissaga, un projecte que va propi-

la bordura i mostra una cabra de característiques molt dife-

ciar Ermengol X.

rents (CASANOVAS-ROVIRA 1995, 139). Una altra medalla

De tot plegat, i en relació a la medalla del castell de Tarta-

amb l’heràldica dels Cabrera, incloent la bordura de peces,

reu, podem extreure un seguit de conclusions que ajuden

es custodia al Museu Frederic Marès de Barcelona (MARTÍN

a l’establiment de la seva cronologia. Primerament, que

1994, 70, cat. 66).

l’escut heràldic amb la cabra i la bordura de peces també

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot

va ser emprat en terres del comtat d’Urgell, a diferència del
que fins ara s’havia dit. Això justificaria, per exemple, que en
diferents enclavaments de l’antic comtat s’hagin localitzat
xapes de guarniment amb aquestes armes (cat. 21, núms. 13
i 16; cat. 22, núms. 20 i 21). Altrament, que la primera representació plenament heràldica del blasó de la cabra correspongui al segell de Guerau IV de Cabrera, datat el 1223, mar244

21. Xapes de guarniment
1. Medalla de guarniment amb l’heràldica d’Alfons d’Aragó, comte d’Urgell
Procedència:

Terme de Castelló de Farfanya

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

5,2 x 3,1 cm

Cronologia:

1314-1327

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit
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2. Medalla de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Terme de Castelló de Farfanya

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

6 x 5,5 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

3. Medalla de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

5 x 4,4 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit
245
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4. Medalla de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat

Dimensions:

3,5 x 2 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

5. Medalla de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat

Dimensions:

3,2 x 2 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

6. Enganxall de medalla articulada amb l’heràldica de la casa d’Urgell

246

Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

3 x 2 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

9
7. Enganxall de medalla articulada amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

2 x 1,5 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit
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8. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat

Dimensions:

1,9 x 1,7 cm

Cronologia:

Segle XIII-XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

9. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat

Dimensions:

1,4 x 1,4 cm

Cronologia:

Segle XIII-XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit
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10. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat

Dimensions:

1,3 x 1,4 cm

Cronologia:

Segle XIII-XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

11 . Medalla de guarniment amb l’heràldica dels Cervelló
Procedència:

Terme d’Àger

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes de
daurat i esmalt champlevé

Dimensions:

6,5 x 5,5 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

12. Medalla de guarniment amb l’heràldica dels Cervià o Boixadors
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Procedència:

Terme de Balaguer

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

4,7 x 3,3 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

9
13. Medalla de guarniment amb l’heràldica dels Cabrera
Procedència:

Terme d’Agramunt

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
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de daurat
Dimensions:

2,2 x 1,7 cm

Cronologia:

Segle XIII-XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

14 . Medalla de guarniment amb l’heràldica dels Cabrera
Procedència:

Terme d’Agramunt

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes de
daurat

Dimensions:

1,9 x 1,7 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

15. Medalla de guarniment amb l’heràldica dels Cabrera
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

3,5 x 2,3 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit
249
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Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat
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Dimensions:

2,9 x 1,7 cm

Cronologia:

Segle XIII-XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

Presentem un conjunt inèdit de xapes de guarniment de

Alfons, comte d’Urgell, futur rei Alfons el Benigne. Coinci-

cavall procedents d’una col·lecció lleidatana integrada

dint amb els anys del seu govern, Castelló de Farfanya era

per aplics i medalles que, o bé per la seva decoració heràl-

un dels enclavaments més importants del comtat, d’aquí

dica, o bé per la procedència, tenen quelcom a veure amb

que Alfons i Teresa d’Entença, després del seu enllaç el

el comtat d’Urgell. La majoria mostren les armes de la casa

1314, passessin llargues temporades a la residència que

d’Urgell i de la nissaga dels Cabrera, que van governar el

posseïen a la vila, almenys durant els primers anys del

territori prèviament a que la casa d’Aragó es fes amb el

seu matrimoni (1314-1319) (MIRET 1910, 3-15). Aquest fet

comtat.

podria justificar la seva implicació en l’acabament del tem-

La primera de les medalles (1) és de tipus ametllat o pirifor-

ple de Sant Miquel de Castelló de Farfanya, a l’interior del

me amb anella de suspensió. Mostra a l’interior un escut

qual trobem dos emblemes heràldics que s’han relacionat

apuntat quarterat: 1r i 4t les armes d’Urgell; 2n i 3r els pals

amb Teresa (escut amb les armes plenes d’Urgell) i Alfons

d’Aragó. No conserva restes d’esmaltat. Cal fer notar les

(quarterat, amb els escacs i els pals d’Aragó) (FITÉ-PUIG

diferències entre l’escacat del primer i tercer quarters. Al

2009, 11-16, fig. 13). El segon és idèntic al de la medalla

primer trobem nou escacs (3 x 3), mentre que al tercer

que aquí analitzem.

apareixen quinze (5 x 3). El treball del metall és força tosc,

La combinació d’aquestes armes, a diferència del que

cosa que permet suggerir l’execució per part d’un artesà

s’acostuma a afirmar seguint a Monfar (MONFAR 1853,

poc hàbil que va ser poc rigorós amb les divises heràldi-

II, p. 201), no va aparèixer amb el comte Pere II d’Urgell

ques.

(1348-1408), sinó que es remunta a molt abans. Ermengol

Aquesta medalla va ser localitzada al terme de Castelló de

X va estipular al seu testament que els seus hereus fessin

Farfanya, una dada que esdevé fonamental per poder esta-

ús de les armes plenes d’Urgell, però aquesta voluntat no

blir la seva cronologia i per associar-la a la figura de l’Infant

va ser respectada pels seus hereus immediats. Qui primer

va incomplir-la va ser, precisament, Alfons, que va emprar

centúries. Ho veiem en diferents exemplars del Museu

un segell amb un escut partit amb les armes d’Aragó i

Episcopal de Vic (CASANOVAS-ROVIRA 1995, 42, 73 i 91),

Urgell (SAGARRA 1908, 317; RIQUER 1983, I, 199). Tanma-

del Museu Fredric Marès (MARTÍN 1994, 70, cat. 65) i de

teix, en un primer moment va adoptar les armes plenes

l’Instituto Valencia de Don Juan (MARTÍN 2004, 135, 142,

d’Urgell, fent cas potser de les disposicions del seu pre-

191, 206-207, 283, 309, 313, 383, 387, 402, 500-501), els

decessor, per després passar a utilitzar un escut amb la

quals s’han datat majoritàriament al trescents. Acostumen

combinació apuntada: “(...) tomó las armas del condado

a ser medalles amb la superfície llisa i amb poca deco-

solas y sin mezcla alguna, segun parece en algunos sellos

ració, on solament destaca l’emblema heràldic de torn,

suyos, que aun se conservan en el archivo real; y despues

unes característiques que retrobem en medalles amb for-

juntó aquellas armas con las de Aragon, y de las dos formó

mes diferents i que s’acostumen a datar als segles XIII-XIV

un escudo, dividido en cuatro cuarteles: en el primero y

(CASANOVAS-ROVIRA 1995, 69-70, 90, 94-95, 109; MAR-

tercero dos palos, en el cuarto los jaqueles de oro y negro,

TÍN 2004, 221-222, 267, 510). Cal deduir, per tant, que el

que eran las armas del conde de Urgel” (MONFAR 1853, II,

tipus d’ametlla-piriforme amb escassa decoració va ser un

126). La descripció d’aquest darrer emblema enllaça per-

model primerenc difós especialment a la primera meitat

fectament amb un dels dos escuts que trobem a l’interior

del segle XIV.

de Sant Miquel de Castelló de Farfanya i, també, amb el de

La segona medalla (2), també procedent del terme de

la medalla que aquí estudiem que, com hem apuntat, va

Castelló de Farfanya, és de contorn lobulat, amb vuit

ser localitzada a les immediacions de la vila. Les mateixes

lòbuls regulars que presenten sortints trilobulats formats

armes apareixen en dos segells de cera del fons municipal

per circumferències excavades, exceptuant el que acom-

de Saragossa i de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, correspo-

panya l’anella de suspensió on les darreres s’han situat en

nents a una mateixa matriu i associats a documents de

paral·lel. L’emblema heràldic central és un escut apun-

1315 i 1319, que mostren al comte a cavall amb les gual-

tat amb les armes plenes d’Urgell, que alterna escacs

drapes i l’escut decorats amb les armes d’Aragó i Urgell,

rebaixats amb altres de llisos. Flanquejant-lo s’han repre-

de forma quarterada (SAGARRA 1915-1932, I, 242, cat. 193,

sentat dos grius amb el coll corbat, molt esquemàtics,

làm. LXVII). Tot indica, per tant, que l’emblema que es va

allargassats i amb potes acabades amb urpes. De la boca

voler representar a la medalla era el del comte Alfons. En

dels grius emergeix una tija vegetal que en la seva part

conclusió, la cronologia que cal atorgar-li correspon al lap-

central culmina en un floró trifoliat.

se 1314-1327, és a dir, als anys transcorreguts entre el seu

Aquest tipus de medalla presenta una sèrie de caracte-

matrimoni amb Teresa d’Entença, que li va suposar rebre

rístiques habituals en els exemplars hispans coneguts.

el títol de comte d’Urgell, i el 1327, quan fou nomenat rei.

Els sortits trilobulats amb circumferències excavades els

La tipologia de la medalla confirma aquesta cronologia,

trobem en dues medalles de l’Instituto Valencia de Don

atès que es correspon amb la d’un seguit d’exemplars

Juan (MARTÍN 2004, 282 i 405), en exemplars del Museu

que mostren formes similars. Cal apuntar que, malgrat

Frederic Marès (MARTÍN 1994, 81, cat. 89), i en altres del

que les medalles ametllades, piriformes o cordiformes

Museu Episcopal de Vic (CASANOVAS-ROVIRA 1995,

corresponen a tipus que es mantenen durant el segle XIV

69 i 146). Les circumferències excavades no integrades

i XV, semblen predominar en la primera d’aquestes dues

en formes trilobulades apareixen també en altres exem-
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plars. Així, al museu vigatà es conserva una medalla amb

suspensió. L’escut central, amb les armes plenes d’Urgell,

l’heràldica dels Cabrera molt similar a la nostra, igualment

és apuntat i amb el costat superior amb forma convexa,

a base de lòbuls, cadascun dels quals es rematat per una

una tipologia heràldica força estranya entre les associades

circumferència excavada (CASANOVAS-ROVIRA 1995, 68,

al comtat d’Urgell. A l’Instituto Valencia de Don Juan de

89, 110, 147). El mateix podem dir de determinats exem-

Madrid també es conserva una medalla de perfil lobulat

plars de l’Instituto Valencia de Don Juan (MARTÍN 2004,

que llueix un escut amb l’escacat de forma convexa, tot

173).

i que desconeixem si cal associar-lo a la casa d’Urgell, ja

Pel que fa als grius que flanquegen l’escut central, s’ha

que van ser diverses les famílies castellanes que van fer

de dir que responen a un model amb gran tradició dins

servir aquestes armes. En idèntica situació es troba una

l’àmbit de les xapes de guarniment, i en especial en

segona medalla de la mateixa institució, de forma circu-

aquelles amb temes de tipus zoomòrfic. La idea de base

lar, que a l’interior, però, mostra un escut escacat envol-

és la presentació de l’emblema per dues bèsties, i a par-

tat d’una decoració lobulada (MARTÍN 2004, 327-328).

tir d’aquí, fer-ho de formes ben diverses. Podem trobar

Aquests exemplars es daten al segle XIV.

exemplars amb lleons que sostenen l’escut central amb

Molt més senzilla és la medalla de forma quadrangular (4),

les urpes, o bé lleons afrontats amb l’escut recolzat sobre

amb anella de suspensió, que mostra un escut de base

el seu cos. En altres ocasions l’escut és flanquejat per aus

arrodonida amb les armes plenes d’Urgell a l’interior (4 x

afrontades, o bé per bèsties de tipus fantàstic, com els

3). Conserva importants restes de daurat. El fons presenta

grius. La representació amb grius de la medalla que aquí

una trama de punts daurats que també envaeix els escats

estudiem és similar a la que veiem en sengles exemplars

excavats de l’escut. Aquesta trama és habitual en aquells

de l’Instituto Valencia de Don Juan (MARTÍN 2004, 305 i

exemplars que mostren l’escacat, combinant escacs llisos

343), i en una altra del Museo Lázaro Galdiano de Madrid

amb altres granulats (MARTÍN 2004, 330). Es tracta d’una

(MARTÍN 1986, 62). Una de les constants en els exemplars

tipologia de medalla molt senzilla pel que fa a la forma i la

de tipus zoomòrfic amb presentació d’emblema heràldic

decoració, que retrobem en exemplars des del segle XIII,

és la de situar un element vegetal o floró, normalment tri-

com un de l’Instituto Valencia de Don Juan (inv. 5625), tot i

foliat, que sorgeix de l’escut central (MARTÍN 2004, 104-

que s’acostumen a datar dins la següent centúria (MARTÍN

105). En el nostre cas aquest element neix de les tiges

2004, 215, 265, 280, 290-291, 302, 377-379, 417). També

que emergeixen de les boques dels grius. La composició,

se’n conserven al Museu Episcopal de Vic (CASANOVAS-

però. acabava generant un resultat similar. En conclusió,

ROVIRA 1995, 116, 176). Al Museu Frederic Marès de Barce-

per les seves característiques apuntades cal datar aquesta

lona es conserva un exemplar gairebé idèntic al que aquí

medalla al segle XIV.

estudiem, que s’ha datat, amb dubtes, dins el segle XIII

Un exemplar (3) similar a l’anterior s’estructura a partir d’un

(MARTÍN 1994, 71, cat. 68).

quadrat amb els costats còncaus, dels quals emergeixen

El següent exemplar (5) té forma d’escut apuntat i mostra

lòbuls que presenten una flor de sis pètals a l’interior.

els escacs a l’interior (4 x 3). Presenta anella de suspensió

Cada lòbul apareix rematat per un sortint trilobulat amb

i conserva importants restes de daurat als escacs excavats

tres circumferències excavades, excepte el superior, on

i a la fina vora exterior. També correspon a una tipologia

veiem un lòbul llis que serveix de nexe amb l’anella de

ben coneguda, gairebé sempre associada a medalles amb

emblemes heràldics, com veiem en nombrosos exemplars

als seus extrems, servia per subjectar la medalla a través

conservats a l’Instituto Valencia de Don Juan. Un d’ells (inv.

de l’anella de suspensió. De medalles amb enganxall se’n

5618) mostra també l’escacat, amb els mateixos esmalts

conserven a l’Instituto València de Don Juan de Madrid,

que la casa d’Urgell, d’or i sable (MARTÍN 2004, 217, 261,

institució que també conserva alguns enganxalls solts

275, 288, 280, 295, 308, 318, 323, 331, 341). Al Metropoli-

(MARTÍN 2004, 167, 178, 197, 203, 219, 293, 337). A les

tan Museum of Art de Nova York es conserva un exemplar

excavacions del castell de Llinars del Vallès també en va

idèntic al que aquí analitzem, tot i que amb un major nom-

aparèixer un de solt, datat entre els segles XIV i XV (MON-

bre d’escacs (inv. 1980.32.1).

REAL-BARRACHINA, 1983, 276-277, fig. 33).

A la mateixa col·lecció es conserven dos enganxalls de

Per tancar l’apartat dedicat als objectes amb heràldica dels

medalla articulada que mostren l’heràldica de la casa

Urgell, cal esmentar tres petits aplics de guarniment (8, 9

d’Urgell al seu interior. Un d’ells (6) té forma tetralobula-

i 10) del tipus que els col·leccionistes acostumen a ano-

da i conté un escut de base arrodonida, amb sis escacs

menar “de botonet”. Són tots de petites dimensions, con-

a l’anterior. Tot el fons mostra una decoració de granulat,

serven importants restes de daurat i dos d’ells presenten

que envaeix el camp de l’escut, juntament amb sis formes

un contorn lobulat, mentre que el tercer és quadrat. Tots

arrodonides que se situen a banda i banda. La xarnera es

llueixen al fons una decoració picada. Mostren les armes

disposa a la part inferior, i presenta dos orificis per ubicar

plenes d’Urgell dins escuts arrodonits per la part baixa,

el passador de ferro. El segon enganxall (7) també mos-

amb alguna variant en el nombre d’escacs (3 x 3 i 4 x 3).

tra una forma tetralobulada i un escut de base arrodonida

A la part posterior tenen un petit apèndix o cabota de for-

amb les armes d’Urgell a l’interior. S’alternen els escacs

ma arrodonida que facilitava la subjecció al cuir. Es tracta

excavats amb els que sobresurten en relleu. La vora exte-

d’exemplars força comuns en algunes col·leccions lleida-

rior és llisa i molt marcada. La xarnera de la part inferior

tanes, fet que s’explica per una producció més nombrosa

encara conserva restes del passador de ferro que acostu-

que les medalles i aplics de majors dimensions. Segura-

mava a subjectar la medalla inferior.

ment es tractava d’ornaments que s’aplicaven sobre el cuir

Aquests enganxalls corresponen a una tipologia de xapa

dels arreus del cavall al costat de molts altres d’idèntics, a

de guarniment més escassa, integrada per dues peces,

manera de tatxes. És difícil precisar la cronologia d’aquests

l’enganxall que es cosia a l’arreu, i la medalla que hi penja-

exemplars, però cal tenir present que els aplics de perfil

va. En resultava una xapa articulada de major fragilitat per

lobulat de petites dimensions ja es fabricaven a la Corona

la seva pròpia naturalesa (POCH 2008, 176). Això fa que en

d’Aragó des del primer terç del segle XIII, segons que s’ha

diferents col·leccions particulars catalanes es conservin

pogut mostrar a partir de la troballa d’un exemplar, anàleg

enganxalls, però no les medalles que els acompanyaven.

als nostres (8 i 9), al jaciment arqueològic del Puig de sa

En alguna col·lecció lleidatana, a més, es conserven altres

Morisca (Calvià, Mallorca), durant l’excavació d’unes habi-

enganxalls amb les armes d’Urgell (cat. 22, núms 2-4; cat

tacions de cronologia almohade (1203-1229). La presència

23, núm. 1). És precisament en aquests exemplars menys

d’aquest aplic s’ha relacionat amb el desembarcament de

accessibles on hem pogut constatar una realitat no sem-

les tropes catalano-aragoneses a la cala de Santa Ponça,

pre apuntada per la historiografia a l’ús: la del passador

que va tenir lloc el 10 de setembre de 1229 (LLULL 2011,

de ferro que travessava la xarnera inferior i que, reblant-lo

73-81). Partint d’aquesta informació, caldrà datar els aplics
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amb l’heràldica dels Urgell a partir del primer terç del

(la de Vic mesura 5,6 x 5,9 cm). Altrament, la troballa de la

segle XIII i fins el 1413, any de la desaparició del comtat.

medalla al terme d’Àger obliga a esmentar l’existència en

Un dels exemplars més interessants d’aquesta col·lecció

aquella vila d’una escultura de sant Pere, originària de la

és aquell que mostra les armes dels Cervelló (11), i que

col·legiata, que a la base presenta també l’emblema dels

segons sembla, va ser localitzat al terme d’Àger. Es tracta

Cervelló. S’ha relacionat amb Hug de Cervelló, abat de

d’una medalla de tipus rodó o d’anella botonada amb onze

Sant Pere d’Àger entre 1333 i 1341 (FITÉ 2005, 669, nota

circumferències excavades en tot el seu perímetre exte-

29; VELASCO 2009, 247, fig. 23). No sabem, emperò, si

rior, a banda de l’anella de suspensió. L’anella presenta a

la medalla podria associar-se directament al personatge

l’interior una seriació de flors de quatre pètals, i encercla

en qüestió o algun membre de la seva família, bàsicament

una peça llisa de sis lòbuls que al seu interior inclou un

per les dificultats de la seva datació i perquè aquestes

cérvol arrestat sobre camp d’or, l’emblema dels Cervelló

armes també van ser emprades per altres nissagues, com

(RIQUER 1983, I, 225-226). Aquesta peça se solda a l’anella

els Cervera o els Çirvent (RIQUER 1983, I, 225).

a través de cinc losanges —ha desaparegut un— que sor-

A la mateixa col·lecció es conserva una medalla (12) tro-

geixen del bell mig de cada lòbul, tres dels quals encara

bada al terme de Balaguer de format triangular i lobulat,

conserven al seu interior restes d’esmalt opac vermell.

amb tres apèndixs en forma de circumferència excavada

Es tracta d’un tipus de medalla amb decoració calada de

a la base, i dos amb forma triangular als laterals. Al mig es

la qual es conserven altres exemplars a l’Instituto Valen-

disposa un escut apuntat amb una cèrvia arrestada al seu

cia de Don Juan (MARTÍN 2004, 213, 343, 344, 368, 372),

interior, que podria correspondre a la família dels Cervià

al Museu Frederic Marès (MARTÍN 1994, 78, cat. 87), i al

o Boixadors (RIQUER 1983, I, 226). L’escut es troba envol-

Museu Episcopal de Vic (CASANOVAS-ROVIRA 1995, 92,

tat de motius vegetals. Conserva l’anella de suspensió. Un

110, 156), la majoria de les quals es daten al segle XIV. Dues

exemplar molt similar es custodia a l’Instituto Valencia de

de les custodiades al museu vigatà esdevenen els paral·lels

Don Juan de Madrid, anàleg en la forma, i que solament

més interessants, ja que s’organitzen a partir d’una anella

varia en les armes i la decoració que envolta l’escut, en

principal amb circumferències excavades que encercla

aquest cas, amb animals fantàstics (MARTÍN 2004, 226).

l’escut heràldic central. És especialment remarcable una

Dins la mateixa col·lecció es conserven quatre medalles

d’elles, que ostenta un escut amb un mur emmerletat

amb les armes dels Cabrera, una família que durant tot

sobre camp de gules —queden restes de l’esmalt ver-

el segle XIII, i fins el 1314, van regir els destins del comtat

mell—, que s’ha volgut relacionar amb Dalmau de Mur

d’Urgell. Dues d’aquestes medalles van ser localitzades

(†1456) (CASANOVAS-ROVIRA 1995, 110), canonge de la

al terme d’Agramunt. La primera (13) és de format rodó i

Seu de Lleida, bisbe de Girona, arquebisbe de Tarragona

lleugerament apuntat a la part inferior. Conserva parcial-

i arquebisbe de Saragossa. En realitat, podria correspon-

ment l’anella de suspensió. Al bell mig apareix una cabra

dre a qualsevol membre de les nissagues que van emprar

arrestada, envoltada d’una bordura de peces a manera

aquestes armes, no només els Mur, sinó també els Vila-

d’orla, un element heràldic que acostuma a formar part de

mur. Sigui com sigui, la medalla és interessant perquè és

les armes de la nissaga (RIQUER 1983, I, 226) (cat. 20). Tot

absolutament anàloga a la que aquí estudiem, fins i tot en

indica que aquestes medalles de format rodó, petit i deco-

els detalls decoratius més secundaris i en les dimensions

ració escassa podrien correspondre a un tipus cronològi-

cament reculat. Al Museu Episcopal de Vic se’n conserva

1314 i que pot servir de referent cronològic per a les meda-

una amb les armes dels Ponts o Despont (CASANOVAS-

lles aquí esmentades. En tot cas, segurament correspo-

ROVIRA 1995, 81), mentre que a l’Instituto Valencia de

nen als temps d’Ermengol X (1268-1314), el darrer membre

Don Juan en trobem una amb la representació d’un griu

de la nissaga dels Cabrera al capdavant del comtat.

(MARTÍN 2004, 179). La que aquí analitzem es pot compa-

La procedència lleidatana d’aquestes medalles dels Cabre-

rar amb el segell de Ramon de Cabrera (†1298), que mos-

ra, i en concret de l’àmbit territorial del comtat d’Urgell, és

tra una representació heràldica molt similar (BOTET 1888,

un fet que s’ha d’analitzar al costat de la troballa d’un altre

201-205); i amb l’escut de Bernat I de Cabrera, vescomte

exemplar al castell de Tartareu, avui conservat al Museu

de Cabrera entre 1328 i 1332, també anàleg als que aquí

de la Noguera (cat. 20). Fernández-Xesta ha associat la

analitzem (FERNÁNDEZ-XESTA 1991, 43).

presència de la bordura de peces en els escuts heràldics

El segon exemplar procedent d’Agramunt (14) és una

dels Cabrera al fet que Guerau IV de Cabrera (1196-1229),

medalla de format atípic. Està formada per la unió de dues

comte d’Urgell intrús, repartís el 1228 les seves posses-

medalles lobulades, sense element de separació central,

sions entre els seus fills Ponç IV de Cabrera i I d’Urgell

cosa que li dóna un aspecte quadrangular. A dins trobem

(1228-1243), que va rebre el comtat d’Urgell i el vescomtat

dues cabres arrestades —sense la bordura de peces al vol-

d’Àger, tot i que ja els regia des del 1224 (FITÉ 1985, 226); i

tant—, que es disposen sobre un fons d’or amb motius de

Guerau V de Cabrera (†1242), que va obtenir el vescomtat

granulat. És de petites dimensions, i l’anella de suspensió

de Cabrera. Segons Fernández-Xesta, la bordura la va

és gairebé tan gran com l’alçada de la medalla. Cal apun-

incorporar Guerau V per distingir les seves armes de les

tar que aquestes medalles en què es repeteixen les armes

del seu germà. Segons el mateix autor, els Cabrera de la

d’una mateixa família de forma múltiple no són gaire habi-

branca d’Urgell van abandonar l’ús d’aquestes armes des

tuals en les col·leccions públiques. Se’n conserva una a

de Ponç I d’Urgell (1229-1243) i van optar per representa-

l’Instituto Valencia de Don Juan, en forma de creu i amb

cions heràldiques amb les armes plenes de l’escacat del

quatre escuts llisos a l’interior (MARTÍN 2004, 336); i una

comtat (FERNÁNDEZ-XESTA 1985a, 299-300; FERNÁNDEZ-

altra, també amb forma de creu, al Museu Episcopal de Vic

XESTA 1985b, 801; FERNÁNDEZ-XESTA 1991, 38-40, FER-

(CASANOVAS-ROVIRA 1995, 114).

NÁNDEZ-XESTA 2009, 230). Tanmateix, i com ja apuntem

Una tercera medalla amb les armes del Cabrera (15), tam-

en un altre moment del present catàleg (cat. 20), en deter-

bé de format petit, mostra un perfil polilobulat, amb la

minats moments l’emblema dels Cabrera amb bordura de

cabra arrestada i sense la bordura de peces. L’anella de

peces es va continuar emprant en terres del comtat, com

suspensió es conserva parcialment. El darrer exemplar (16)

hem vist en els exemples esmentats de Tartareu, Castelló

presenta forma d’escut apuntat, amb la cabra igualment

de Farfanya i Àger.

arrestada i, aquest cop sí, amb la bordura de peces. Con-

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot
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22. Xapes de guarniment
1. Guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat

Dimensions:

2,3 x 1,9 cm

Cronologia:

1314-1413

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

2. Enganxall de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat

Dimensions:

2,2 x 1,5 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

3. Enganxall de medalla articulada amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat

256

Dimensions:

4,4 x 1,3 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit
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4. Enganxall de medalla articulada amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
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de daurat
Dimensions:

3,5 x 2 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

5. Medalla de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

3,2 x 2 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

6. Medalla de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat amb restes
de daurat

Dimensions:

3 x 2 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit
257
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7. Medalla de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

2 x 1,5 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

8. Medalla de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

1,9 x 1,7 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

9. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat

258

Dimensions:

1,4 x 1,4 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

9
10. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
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de daurat
Dimensions:

1,8 x 1,9 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

11. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat

Dimensions:

2,2 x 1,8 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

12. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat amb restes
de daurat

Dimensions:

2,3 x 2 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit
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13. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat

Dimensions:

1,3 x 1,1 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

14. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

1 x 1 cm

Cronologia:

Primer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

15. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell

260

Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

1,6 x 1,8 cm

Cronologia:

Primer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

9
16. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
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de daurat
Dimensions:

1,3 x 1,2 cm

Cronologia:

Segle XIII-XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

17. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

1,4 x 1,3 cm

Cronologia:

Segle XIII-XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

18. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

1,7 x 1,4 cm

Cronologia:

Segle XIII-XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit
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19. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

1,4 x 1,3 cm

Cronologia:

Segle XIII-XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

20. Medalla de guarniment amb l’heràldica dels Cabrera
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

3,2 x 1,9 cm

Cronologia:

Segle XIII-XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

21. Aplic de guarniment amb l’heràldica dels Cabrera

262

Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

2,9 x 1,9 cm

Cronologia:

Segle XIII-XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

9
22. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

2,8 x 2,8 cm

Cronologia:

1348-1408

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Catalogació
22. Xapes de guarniment

23. Medalla de guarniment amb decoració heràldica
Procedència:

Terme de Balaguer

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

1,4 x 1,3 cm

Cronologia:

Segle XIV-XV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

24. Possible passa-regnes amb l’heràldica dels Mur o Vilamur
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat amb restes
de daurat

Dimensions:

4 x 7,8 cm

Cronologia:

Segle XIV-XV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit
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Són diverses les col·leccions lleidatanes que conser-

6 i 7; cat. 23, núm. 1), també es conserven en aquesta

ven xapes de guarniment relacionades amb el comtat

diversos enganxalls de medalla articulada que mostren

d’Urgell. En aquest cas, presentem una selecció de meda-

les armes d’Urgell. Un d’ells (2) presenta forma quadrada

lles i aplics de guarniment, la majoria de procedència des-

i decoracions trilobulades als angles. Al mig trobem una

coneguda, però que han estat de fruit de troballes dins els

forma circular que hostatja l’escut, de base arrodonida,

antics límits comtals.

amb escacs llisos i altres granulats, decoració que con-

De tot el conjunt crida l’atenció un objecte de caracte-

tinua en el fons del cercle. L’escut mostra una perforació

rització difícil, per la seva pròpia morfologia (1). Presenta

destinada al clauet que fixava l’enganxall al cuiro de l’arreu

forma anular i secció poligonal, amb dos orificis de funció

del cavall. La xarnera inferior, on es disposava el passador

imprecisa a la part superior i inferior. En un dels laterals

de ferro que subjectava la medalla, presenta tres orificis.

apareix l’escacat d’Urgell, amb escacs llisos i altres rat-

Conserva importants restes de daurat.

llats amb línies en diagonal, que sembla emergir d’una

Un segon enganxall (3), de format rectangular, presenta

mena de branquillons vegetals que arrenquen de la base

dos escuts de base arrodonida amb les armes d’Urgell.

de l’objecte. Passa el mateix a l’altra banda, on localitzem

Cadascun d’ells s’emmarca dins un quadrat amb deco-

els pals d’Aragó, uns de llisos i altres ratllats, tot i que en

racions granulades al fons que s’estenen també a alguns

aquest cas els branquillons arriben gairebé fins a la part

dels escacs (els altres són llisos). Una vora estreta i llisa

superior del lateral i embolcallen completament les armes.

aglutina els dos quadrats interiors. L’extrem de l’escut

Al coronament es detecta una superfície llisa i ovalada,

superior presenta un trencament. La xarnera inferior és en

centrada per una de les dues perforacions esmentades.

forma de ganxo, i s’allunya de les tipologies habituals dels

Desconeixem quin ús va tenir originalment aquest objec-

enganxalls de medalla articulada. Tot indica que forma-

te, però és molt possible que formés part de la decoració

va part d’un sistema fins ara no documentat. Cal apuntar

dels arreus del cavall. La presència dels dos orificis sugge-

també que a la part posterior presenta l’apèndix per a la

reix que fos travessat per algun tipus de barra o passa-

fixació al cuiro de l’arreu. El tercer enganxall (4) mostra

dor. D’altra banda, la combinació de les armes d’Aragó i

igualment una representació doble de les armes d’Urgell.

Urgell indica una cronologia posterior a 1314, ja que en

És també de format rectangular, i els escuts, de base arro-

aquell any es va extingir la nissaga dels Cabrera que regia

donida, apareixen dins formes quadrades el fons de les

el comtat i el títol va passar a mans de la casa d’Aragó. El

quals és decorat amb el motiu del granulat, que s’estén a

comte Alfons (1314-1327), futur rei Alfons el Benigne, va

alguns dels escacs. Presenta una vora llisa i estreta, a més

ser el primer en emprar aquesta combinació heràldica

de diverses perforacions per facilitar la subjecció al cuiro

(cat. 18), que es va consolidar posteriorment i de forma

i una xarnera inferior de tipus doble. Conserva importants

definitiva en època del comte Pere II d’Urgell (1348-1408).

restes de daurat.

És difícil establir una cronologia més precisa, per la qual

Dins la mateixa col·lecció es conserven quatre medalles

cosa ens decantem per un lapse ampli que situem entre

de tipologia diversa. Una d’elles (5) té forma d’escut apun-

1314 i 1413, atès que aquesta última marca l’extinció i liqui-

tat i conserva l’anella de suspensió. Tots els escacs (4 x 3)

dació del comtat d’Urgell.

són llisos, uns amb un relleu més pronunciat que els altres.

A l’igual que altres col·leccions lleidatanes (cat. 21, núms.

És molt similar a un exemplar d’una altra col·lecció lleida-

tana, amb la qual comparteix diversos paral·lels conser-

aplic d’una altra col·lecció lleidatana que fou localitzat al

vats a l’Instituto Valencia de Don Juan de Madrid i al Metro-

terme d’Agramunt. Un darrer aplic (12) té unes caracte-

politan Museum of Art de Nova York (cat. 21, núm. 5). Dues

rístiques sensiblement diferents als anteriors, ja que les

medalles de la mateixa col·lecció (6 i 7) corresponen a una

armes d’Urgell ocupen tota la superfície i no es presenten

mateixa tipologia, de faiçó senzilla i arrodonida, amb ane-

dins d’un escut. Presenta una vora llisa en tres dels seus

lla de suspensió. En ambdós casos la vora és llisa i l’escut

costats. Això, juntament amb la presència de dos orificis

de l’interior, amb les armes d’Urgell, de base arrodonida.

en un dels costats, ens fa pensar que es conserva incom-

Un dels exemplars, força castigat per la corrosió, encara

plet, ja que mancaria la vora del quart costat i dos orificis

deixa veure part del fons granulat. Aquest tipus de meda-

més. Quant a la cronologia de tots aquests exemplars, els

lles responen a un model molt difós als segles XIV i XV,

datem genèricament amb anterioritat al 1413.

que és una reducció del corresponent a medalles de perfil

Entre els aplics de guarniment anomenades “de botonet”

circular i de mòdul més gran. Se’n conserven de similars

també en trobem un amb forma d’escut amb base arrodo-

a l’Instituto Valencia de Don Juan (MARTÍN 2004, 127, 179,

nida (13), de factura tosca i gruix considerable, cosa que

375, 413-415), i al Museu Episcopal de Vic (CASANOVAS-

motiva que alguns dels escacs de les armes (4 x 3) siguin

ROVIRA 1995, 40, 46, 81, 90, 95, 115, 133, 139, 140, 171, 172).

excavats. No sabem si anaven farcits d’esmalt. La part pos-

La darrera de les medalles amb les armes d’Urgell (8) pre-

terior presenta un apèndix per facilitar la seva aplicació al

senta el perfil lobulat, el fons granulat i una vora fina que

cuiro. Dos altres aplics (14 i 15) presenten un format rodó

ressegueix el perfil mixtilini de l’objecte. L’escut és com

i mostren també una certa tosquedat en la seva realitza-

els anteriors, de base arrodonida i conté l’escacat, amb

ció. Conserven l’apèndix posterior d’aplicació al cuiro de

escacs llisos de relleu més marcat, i altres amb el fons gra-

l’arreu. En tots dos casos les armes d’Urgell apareixen dins

nulat. L’anella de suspensió és de grans proporcions en

d’un escut de base arrodonida, tot i que representades

relació a tot l’objecte, que respon a una tipologia habitual

d’una forma molt sumària. Un d’ells presenta l’escut dins

en aplics de guarniment de petites dimensions, aque-

un losange, i sembla que encara conserva restes del fons

lla similar a tatxes i que dins l’àmbit del col·leccionisme

granulat. Per les seves característiques i factura poc acu-

s’anomena “de botonet”. Pel tipus de decoració i la desa-

rada, aquestes xapes recorden les monedes incuses de

parició del comtat el 1413, cal agafar aquesta data com a

Teresa d’Entença (1314-1327), on trobem algunes variants

terminus ante quem per a la seva datació.

que mostren escuts de base arrodonida amb pocs escacs

Entre els aplics de guarniment trobem tres de característi-

a l’interior (BALAGUER 1999, 487, tipus 136).

ques similars (9, 10 i 11). Tots ells són de format quadrat, en

Quatre exemplars d’aplic de guarniment (16, 17, 18 i 19)

forma de placa, i mostren un escut arrodonit per la base

mostren unes característiques habituals entre els con-

amb les armes d’Urgell, amb escacs llisos i altres decorats

servats en diverses col·leccions lleidatanes. També es

amb el motiu del granulat, que retrobem a tot el fons de

corresponen amb la tipologia anomenada “de botonet”,

cada placa. A les cantonades tenen orificis destinats als

per l’apèndix posterior que les fixava a l’arreu. Dos són de

clauets que les fixaven al cuiro de l’arreu. Dos d’ells mos-

perfil quadrat, mentre que els altres dos són lobulats. Un

tren la vora llisa, mentre que el tercer la du decorada amb

d’ells, tanmateix, es troba força malmès i és difícil afirmar-

una sanefa amb l’escacat. Aquest detall el retrobem en un

ho amb precisió. Tots mostren escuts de base arrodoni-
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da amb les armes d’Urgell, la qual cosa demostra que va

1314), el darrer dels Cabrera que va estar al capdavant del

ser un dels tipus heràldics més comuns en l’àmbit de les

comtat.

xapes de guarniment. Fins al present era difícil establir la

Un aplic de format i blasonat interessant és el que presen-

cronologia d’aquest tipus d’aplics, que es dataven genè-

ta un contorn en què s’alternen quatre lòbuls amb sengles

ricament als segles XIV i XV. Amb tot, la troballa recent

formes angulars (22). Els lòbuls allotgen al seu interior una

al jaciment del Puig de sa Morisca (Calvià, Mallorca) d’un

mena de formes quadrades marcades amb una creu. A

exemplar petit, lobulat, amb el granulat al fons, daurat,

l’interior l’espai està ocupat per un escussó apuntat que al

escut de base arrodonida a l’interior i que s’ha pogut datar

seu interior conté un escut partit en pal amb unes armes

amb força precisió cap a 1229 (LLULL 2011, 73-81), permet

de difícil identificació, tot i que a la banda dreta s’intueix

constatar la seva difusió en dates força més primeren-

bastant clarament l’escacat d’Urgell, i a l’esquerra, amb

ques. No sabem fins quan van fabricar-se aplics d’aquest

més dificultats, els pals d’Aragó. Al voltant d’aquest escut

tipus, però els que presenten les armes d’Urgell tenen

partit se situen sis escudets de petites dimensions per als

com a cronologia extrema la data de 1413, any en què cal

quals és impossible efectuar una lectura heràldica per la

situar la desintegració del comtat.

pèrdua de les armes representades. Pel que fa a la forma

Pel que fa a la nissaga dels Cabrera, es conserven en

d’aquest aplic de guarniment, es conserven tres medalles

aquesta col·lecció una medalla i un aplic de guarniment

amb perfil similar a l’Instituto Valencia de Don Juan, en

amb les seves armes (20 i 21). La medalla presenta forma

què igualment es combinen idèntic nombre de lòbuls i

d’escut apuntat i té una vora estreta i llisa. Conserva l’anella

formes angulars (MARTÍN 2004, 176, 311, 322). En altres

de suspensió. La cabra apareix arrestada i envoltada de

exemplars de la mateixa institució veiem que varia el nom-

la característica bordura de peces. Pel que fa a l’aplic de

bre d’aquests elements, però el format acaba sent anàleg.

guarniment, té unes característiques similars a l’anterior,

Al Museu Frederic Marès també se’n conserven diverses

però en aquest cas l’anella de suspensió s’ha reemplaçat

amb una forma similar, la majoria amb quatre lòbuls (MAR-

per una xarnera que demostra que es tractava d’una peça

TÍN 1994, 45, 51, 63, 73, 91, 92); i el mateix podem dir de

d’aplicació. La xarnera presenta un curiós apèndix central

diverses medalles del Museu Episcopal de Vic (CASANO-

que serveix d’element de subjecció, i en girar-se per fer el

VAS-ROVIRA 1995, 74, 99, 128). Pel que fa les decoracions

tancament, tapa gairebé per complet el cap de la cabra

que omplen els interiors dels lòbuls, a l’Instituto Valencia

del blasó. Les armes segueixen el model fins ara descrit,

de Don Juan es custodia un exemplar lobulat amb rosetes

amb la cabra arrestada i envoltada de la bordura de peces

cruciformes al seu interior, que recorda el sistema deco-

a manera d’orla. Conserva importants restes de daurat. Es

ratiu del que aquí analitzem (MARTÍN 2004, 306). Aquesta

custodien xapes similars en una altra col·lecció lleidatana

tipologia de medalla o aplic amb perfil lobulat i formes

(cat. 21, núms. 13 i 16). Totes elles reprodueixen un tipus

angulars s’acostuma a datar al segle XIV, tot i que depe-

d’escut habitual en aquells anys al comtat, i que retrobem

nent de la decoració també trobem exemplars de la cen-

a la porta d’accés del col·lateral dret de l’església de Sant

túria següent.

Pere d’Àger, que cal datar poc abans del 1314 i que pot

En relació a l’heràldica, les armes representades en aquest

servir de referent cronològic. Sembla clar, per tant, que

aplic de guarniment no troben paral·lel en allò conegut

poden adscriure’s als anys de govern d’Ermengol X (1268-

sobre el comtat d’Urgell, ja que no tenim constància de

cap altra representació en què el tradicional escut par-

dues presenten una combinació d’armes on apareguin els

tit amb la combinació d’escacs i pals aparegui dins un

escacs i els pals d’Aragó. Una d’elles, trobada a Castelló

escussó envoltat d’escudets. Únicament podem esmen-

de Farfanya, podria estar relacionada amb el comte Alfons

tar una medalla de guarniment articulada localitzada en

(1314-1327) (cat. 21, núm. 1). L’altra, l’analitzada aquí (1), és

una excavació dels anys 1992-1993 al cementiri vell de

de format anular, secció poligonal i funció imprecisa. Tota

l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona), que mostra a l’interior

la resta, tanmateix, es caracteritzen per presentar escuts

un escut amb l’escacat envoltat de tres escudets que no

amb les armes plenes d’Urgell. Aquest detall és molt signi-

han conservat les armes (MACIAS-MENCHON-MUÑOZ

ficatiu i fa obrir alguns interrogants, ja que si l’escut partit

1996, 202, fig. 11). Tanmateix, no sabem si aquesta medalla

amb pals i escacs es va generalitzar, és estrany que això

pot relacionar-se amb la casa d’Urgell. En qualsevol cas, i

no trobi la traducció en aquest àmbit. Vol dir que la major

tornant a l’aplic que aquí estudiem, la presència de l’escut

part de les conegudes són anteriors al 1314 quan la casa

partit fa que l’associació al comtat d’Urgell sigui obliga-

d’Aragó es va fer amb el comtat? El més probable és que

da. Aquest tipus d’escut apareix per primer cop amb el

no, ja que aquesta és una cronologia massa reculada per

comte Alfons (1314-1327), futur Alfons el Benigne, que en

a la majoria d’exemplars coneguts. En la nostra opinió,

contraure matrimoni amb Teresa d’Entença, i com a pri-

el més possible és que aquestes xapes corresponguin a

mer representant del casal d’Aragó que posseïa el comtat

cavalcadures de vassalls dels comtes d’Urgell, que empra-

d’Urgell, va emprar en un primer moment, i sembla que

ven l’escacat en ser les armes pròpies de l’àmbit jurisdic-

puntualment, un escut partit en pal amb les armes d’Aragó

cional al qual pertanyien. És a dir, que aquests escuts

i Urgell, segons veiem en un segell del qual no es pot fixar

farien al·lusió al territori i no a la casa comtal.

la data perquè es conserva separat del pergamí al qual

Deixant de banda les medalles i aplics de guarniment

anava unit (SAGARRA 1908, 317; RIQUER 1983, I, 199).

que per la seva heràldica relacionem amb el comtat

Alfons posteriorment abandonaria l’ús d’aquest escut. La

d’Urgell, en aquesta col·lecció es conserva una medalla

recuperació d’aquestes armes es va produir a la generació

que té l’interès d’haver-se trobat al terme de Balaguer

comtal següent, amb Jaume I (1336-1347), ja que a la volta

(23). Presenta forma d’estrella de vuit puntes. A cada vèr-

del presbiteri de Santa Maria de Castelló de Farfanya tor-

tex o punta mostra circumferències excavades que con-

nen a aparèixer els escuts partits amb aquesta combinació

tenen una mena de rosetes de quatre pètals. A l’interior

d’armes. La generalització del seu ús es va produir durant

de cada vèrtex trobem uns brots vegetals molt estilit-

el govern del seu fill, el comte Pere II d’Urgell (1348-1408),

zats i esquemàtics. Presenta una vora una mica ampla i

especialment en la sigil·lografia i les empreses artístiques

llisa, i al bell mig un escussó equipol·lat amb cinc punts

(VELASCO-FITÉ 2011, 133-143). Ell va ser el primer, a més,

llisos i altres quatre amb peces de complexa identifica-

en introduir-la a les emissions monetàries del comtat, dins

ció que podrien correspondre a un vair antic en pal mal

un escut en cairó (BALAGUER 1999, 245; SANAHUJA 2008,

interpretat, dobles ponts de dos ulls esquemàtics o lam-

169).

beus de tres penjants. Tanmateix, el lambeu és una peça

Entre les xapes de guarniment amb l’heràldica del

heràldica no gaire emprada a Catalunya i que, a més, no

comtat d’Urgell que coneixem, i ens referim tant a les

s’utilitzà amb independència, sinó per brisar els escuts

de col·leccions institucionals com particulars, solament

(RIQUER 1983, I, 193). Desconeixem la família a la qual cal
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associar aquestes armes que, tot i això, s’assemblen a les

d’un passa-regnes de cavall, tot i que aquesta interpreta-

de dues medalles en què s’han interpretat com castells

ció resta a l’aire per l’absència de paral·lels conclusius o de

esquemàtics de tres torres, pel fet de presentar-se de for-

representacions iconogràfiques medievals que poguessin

ma invertida a com les veiem aquí (MARTÍN 2004, 217 i

confirmar-ho. Quant a la datació, en proposem una de

261). Pel que fa a la forma de la medalla, estrellada, és ben

genèrica abastant els segles XIV i XV.

habitual als segles XIV i XV, amb nombrosos paral·lels a

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot

les col·leccions de l’Instituto Valencia de Don Juan, alguns
dels quals inclouen les decoracions vegetals de l’interior
dels vèrtexs de l’estrella (MARTÍN 2004, 66-68, 106-107).
Deixem per al final un dels objectes d’identificació més
difícil d’aquesta col·lecció (24). Mostra un element central amb un contorn en què s’alternen quatre lòbuls amb
sengles formes angulars. Presenta tota la superfície decorada amb motius vegetals que imiten fulles de roure i conserva restes de daurat. A dins hostatja un escut apuntat,
aplicat en relleu, amb les armes molt desgastades, tot i
que s’intueix un pany de muralla que caldria associar a la
família Mur o Vilamur (RIQUER 1983, I, 281-282). D’un dels
costats, i partint d’un nus, sorgeix un apèndix bifurcat
amb dos braços, a l’extrem dels quals, en origen, hi havia
una superfície aixafada amb un orifici de subjecció, tot i
que solament se’n conserva una. Cadascun dels braços
presenta secció semicircular per la cara anterior i plana
per la posterior. Actualment es troben doblegats i entortolligats, amb la qual cosa, si volem fer-nos una idea de
la seva disposició original haurem de recórrer a alguna
altra peça similar. Únicament en coneixem una conservada, precisament, en una col·lecció particular lleidatana. És
exactament anàloga a la que analitzem aquí, i solament
varia l’heràldica del lòbul central. En aquesta segona peça
els braços es disposen de forma paral·lela a l’element central, restant dos espais buits entre cada braç i la placa. La
presència d’aquests espais i el gruix dels braços, relativament important, fa pensar que els darrers estaven pensats
per suportar certes tensions, potser de regnes del cavall.
L’ús original d’aquest objecte, per tant, podria ser similar al
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23. Xapes de guarniment
1. Enganxall de medalla articulada amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Desconeguda

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
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de daurat
Dimensions:

2,4 x 1,8 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

2. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Terme de Balaguer

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

4,1 x 4,8 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

3. Aplic de guarniment amb l’heràldica de la casa d’Urgell
Procedència:

Terme de Balaguer

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes
de daurat

Dimensions:

1,5 x 1,5 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit
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23. Xapes de guarniment
4. Medalla de guarniment amb l’heràldica dels Tàrrega
Procedència:

Terme de Bellpuig

Tècnica:

Coure excavat, gravat i amb restes de
daurat i d’esmalt champlevé

Dimensions:

3,5 x 3 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

5. Aplic de guarniment amb motiu cinegètic

270

Procedència:

Terme de Castelló de Farfanya

Tècnica:

Coure excavat i gravat

Dimensions:

5,4 x 5,4 cm

Cronologia:

Segona meitat del segle XV

Núm. inv.:

Col·lecció particular

Bibliografia:

Inèdit

Es tracta d’una selecció de xapes de guarniment de cavall

A la part baixa trobem la xarnera d’on penjava la medalla

procedents d’una col·lecció particular lleidatana, algunes

pròpiament dita, que és de tipus doble i on es disposa el

de les quals mostren l’heràldica de l’escacat, mentre que

passador de ferro que efectuava la subjecció. Conser-

altres van ser trobades en enclavaments de l’antic comtat

va importants restes de daurat. Els enganxalls de forma

d’Urgell. El primer objecte (1) és un enganxall de meda-

arrodonida són habituals entre les xapes de guarniment

lla articulada que presenta forma arrodonida i amb tota

dels segles XIV i XV, com veiem en alguns exemplars de

la superfície decorada amb l’escacat. Alguns dels escacs

l’Instituto Valencia de Don Juan de Madrid (MARTÍN 2004,

són llisos i amb el relleu més pronunciat, mentre que els

167, 178, 197).

altres són decorats amb el motiu del granulat. Exterior-

El segon exemplar (2) és més rar quant a tipologia i presen-

ment presenta una vora molt fina i llisa, sense decoració.

ta l’interès d’haver estat localitzat al terme de Balaguer. Es

tracta d’un aplic cruciforme que a la part central mostra

difícil precisar la cronologia d’aquests aplics de reduïdes

una forma quadrada amb un losange amb decoració vege-

dimensions, daurats, amb escut arrodonit a l’interior i

tal a l’interior. D’aquest element sorgien quatre braços, els

decoració granulada al fons. Troballes recents certifiquen

dos laterals amb forma i decoració anàloga, dels quals

que al primer terç del segle XIII ja circulaven (LLULL 2011,

només se’n conserva un. Es tracta d’un apèndix rectilini

73-81), però no sabem si la seva pervivència abasta molt

al començament i que deriva cap a una forma triangular

més enllà. En tot cas, els que mostrin l’heràldica d’Urgell

amb dos dels seus costats lobulats, amb vuit circumferèn-

caldrà situar-los abans del 1413, any en què es va produir

cies excavades al seu interior. A la part central observem

la desaparició i liquidació del comtat.

un orifici a través del qual entrava el clauet o cabota que

Un nou exemplar de medalla de guarniment, localitzada al

efectuava la subjecció a l’arreu. Del braç de l’altre lateral

terme de Bellpuig (Urgell), presenta forma d’escut apun-

solament hem conservat l’arrencament i un dels petits

tat i elements trifoliats o flordelisats als angles. Conser-

lòbuls, que permeten intuir que era idèntic al descrit. El

va l’anella de suspensió. L’interior de l’escut presenta un

braç superior també sorgeix d’un primer tram rectilini que

escacat amb importants restes d’esmalt vermell. Alguns

deriva en una placa amb un contorn on s’alternen quatre

dels escacs són excavats i els altres presenten un relleu

lòbuls i sengles formes angulars. Al bell mig mostra un

força marcat. Aquestes armes podrien correspondre a la

escut apuntat amb les armes d’Urgell a l’interior (4 x 3). La

família Tàrrega, amb possessions a Lleida ciutat, la Sega-

forma d’aquest element concret connecta amb un deter-

rra i altres indrets de la demarcació lleidatana, que osten-

minat tipus d’aplics de guarniment dels segles XIV i XV,

tava un escut escacat de gules i or. A l’església de Sant

en què també es combinen lòbuls i formes angulars, com

Llorenç de Lleida es conserva el sepulcre de Ramon de

veiem a les col·leccions de l’Instituto Valencia de Don Juan

Tàrrega (†1331), i al frontis del vas sepulcral llueix escuts

de Madrid (MARTÍN 2004, 176, 311, 322), al Museu Frede-

amb aquestes armes. Altres nissagues catalanes també

ric Marès (MARTÍN 1994, 45, 51, 63, 73, 91, 92), i al Museu

en van fer ús, com els Aroles i els Escrivà (RIQUER 1983,

Episcopal de Vic (CASANOVAS-ROVIRA 1995, 74, 99, 128).

I, 201).

Es conserva a la mateixa col·lecció un dels característics

El darrer exemplar d’aquesta col·lecció és un aplic de

aplics anomenats “de botonet” (3), per l’apèndix posterior

guarniment de temàtica cinegètica que va ser localitzat

que els fixava a l’arreu. Es tracta d’exemplars ben presents

al terme de Castelló de Farfanya (5). Mostra un contorn on

en diverses col·leccions lleidatanes (cat. 21, núms. 8-10;

s’alternen quatre lòbuls amb quatre fulles trifoliades dis-

cat. 22, núms. 16-19), i aquest presenta l’interès d’haver

posades en aspa en relació a l’eix de l’objecte, de les quals

estat localitzat al terme de Balaguer. És de perfil quadrat

solament es conserven les dues inferiors i l’arrencament

i mostra al bell mig un escut de base arrodonida amb

de les superiors. La vora ressegueix tot el perímetre i és

l’escacat (4 x 3), un dels tipus heràldics més comuns en

ampla i llisa. El tema central és un episodi de cacera on

l’àmbit de les xapes de guarniment relatives al comtat

veiem un personatge a cavall que va abillat amb una saia

d’Urgell. Té una vora llisa i ampla, força ben marcada. El

de cavalcar curta, oberta pels costats, i amb una espasa

fons és decorat amb el motiu del granulat, cosa que fa

lligada a la cintura. Sosté un falcó amb el braç dret men-

que alguns dels escacs el presentin a l’interior, mentre

tre amb la mà esquerra aguanta les regnes. Davant seu,

que els altres, llisos, tenen un relleu molt més marcat. És

a l’alçada del cap del cavall, apareix una au amb les ales

9
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desplegades que sembla fugir, mentre que sota de les

tan clar. De fet, és molt evident que van ser fetes seguint

potes davanteres de l’equí trobem un animal quadrúpe-

un mateix model compositiu pel que fa a l’escena repre-

de en posició capgirada, a punt de ser caçat. De dos dels

sentada i la concomitància en els detalls és absoluta. El

punts on sorgeixen les fulles trifoliades dels angles arren-

traç del dibuix és anàleg i cal afegir la coincidència en la

quen sengles elements vegetals que es disposen sobre el

forma i la presència dels elements trifoliats als angles que

fons de la medalla. Un d’ells, el de la part inferior, esdevé

separen els lòbuls. Per tot plegat és possible, fins i tot, que

també una continuació de la vora de l’aplic. És de grans

fossin realitzats per un mateix taller o artesà. L’aplic de Vic,

dimensions i es remata amb tres branquillons amb fulles

que s’ha datat cap a 1460 en funció de la indumentària del

massisses, que serveix d’amagatall per a un conill o llebre

cavaller, pel seu estil s’ha posat en relació amb una meda-

que mira d’escapolir-se del caçador.

lla de la mateixa col·lecció, igualment de temàtica cine-

Els aplics i medalles de temàtica cinegètica no són gai-

gètica i procedent de Tàrrega, que presenta moltes simili-

re habituals entre els exemplars de xapes de guarniment

tuds en el traç del dibuix (CASANOVAS-ROVIRA 1995, 129).

de la baixa edat mitjana hispana, tot i que en conservem

D’aquesta peça, igualment amb un perfil format per quatre

alguns exemples. En aquest sentit, la caça amb falcó, jun-

lòbuls i amb la presència de branquillons que neixen de

tament amb els entreteniments cavallerescos, la guerra

la vora exterior, no només crida l’atenció la procedència,

o la creació literària afí a l’amor cortès són temes recu-

d’origen lleidatà com la que aquí estudiem, sinó també el

rrents en la iconografia profana dels segles XIV i XV. Com

fet que sigui idèntica a una de localitzada al jaciment de

a paral·lel iconogràfic podem citar una medalla del Museo

Can Xammar (Mataró), que va aparèixer juntament amb

Arqueológico Nacional (inv. 59.110), on veiem el genet sos-

un conjunt numismàtic que permet la seva datació dins

tenint les regnes amb una mà i amb l’altre braç el falcó,

la segona meitat del segle XV (CERDÀ 1991b, 157-183). La

així com la presència d’un animal quadrúpede entre les

cronologia de la darrera podria permetre datar per afinitat

cames del cavall (OLAGUER-FELIU 1993, 94-95, cat. 36). Es

la resta de les esmentades, i totes juntes podrien formar

conserva també una medalla amb un cavaller amb el falcó

un grup estilístic més o menys homogeni.

al braç a l’Instituto Valencia de Don Juan (MARTÍN 2004,

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot

85), que té l’interès de ser polilobulat. Mostra elements
trifoliats entre els sis lòbuls i un dibuix similar al nostre, a
més de lluir tres branquillons vegetals que emergeixen de
la vora exterior. La composició és sensiblement diferent
de la nostra i hi manquen els animals, però les connexions
són molt evidents. S’ha datat al segle XIV, cronologia que
no farem servir de referent per a la xapa de la col·lecció
lleidatana pels motius que més endavant veurem.
El paral·lel més clar per a l’aplic de guarniment que
estudiem és un de conservat al Museu Episcopal de Vic
(CASANOVAS-ROVIRA 1995, 129). No és gens habitual trobar aplics o medalles de guarniment amb un equivalent
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24. Decoració de sistema d’irrigació
1. Canal d’aigua
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

6 x 300 x 17 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2739

Bibliografia:

GIRALT 1986c, 429-432;
PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 631-632

9
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Catalogació
24. Decoració de sistema
d’irrigació

9
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Catalogació
24. Decoració de sistema
d’irrigació

274

24. Decoració de sistema d’irrigació
2. Rajola
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

20 x 20 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 475

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 3.1

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

13 x 10 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 478

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 3.5

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

6 x 7,5 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2712

Bibliografia:

Inèdit
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

12 x 8 x 1,6 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 1965

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 3.6

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

20 x 20 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 469

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 4.1

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

10,5 x 20 x 1,9 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 470

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 4.2
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

20 x 20 x 2 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 457

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

20 x 20 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 462

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 5.5

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

20 x 20 x 2 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 473

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 4.6

9
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

20 x 20 x 1,7 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 476

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 5.4

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

12,9 x 20 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 480

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 4.5

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

12,9 x 20 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 456

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 6.2
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

20 x 20 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 471

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 6.3

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

10 x 11 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 477

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 7.4

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

9 x 8 x 1,6 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 459

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 7.1
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

14,2 x 20 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 461

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, làm. sense numerar;

Catalogació
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EWERT 1979, 303, làm. 2 (dibuix) i làm.50;
PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 6.5

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

9,5 x 20 x 2 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 466

Bibliografia:

EWERT 1979, 303, làm. 51;
PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 6.6.

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

20 x 20 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 455

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 6.1
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

16 x 13 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 467

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 633, fig. 4.3

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

20 x 20 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2606

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

7 x 12 x 1,8 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 1087

Bibliografia:

Inèdit
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

6 x 6 x 1,7 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 1954

Bibliografia:

Inèdit
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És molt interessant la combinació d’alicatats amb rajoles

discorria entre els jardins de l’àmbit septentrional del

pintades que els imiten que trobem al Castell Formós, ja

palau. El fet que hi hagi trams curvilinis ha fet pensar que

que sembla una moda característica de la segona meitat

el disseny es va adaptar a les condicions i característiques

del segle XIV i d’inici del XV (PADILLA-GIRALT-VILA 1997,

del terreny per a la qual va ser projectada. El llit està fet

638). En aquest jaciment s’han trobat rajoles quadrades,

a base de petits romboides disposats en bandes en ziga-

de diferents colors, amb les quals, una vegada retallades

zaga de sis peces d’un mateix color. La combinació de

seguint el model d’una plantilla, s’obtenien els alicers, que

colors no està feta a l’atzar, sinó que seguix un ritme orde-

servien per fer les complicades composicions dels arram-

nat. S’alternen dues composicions: una, amb alicers de

badors i també dels paviments. Naturalment, aquestes

color verd (o blau turquesa), morat i blau clar, separats per

rajoles també es podien fer servir sense retallar.

bandes blanques, amb una altra amb alicersverds, morats,

Amb alicers rectangulars i rajoles sense retallar a Balaguer

blaus i daurats. Aquest ritme regular dels colors dels ali-

es va construir una vistosa canalització d’aigua que anava

cers i la manera com estan disposats recorda el moviment

a cel obert, un dels elements arquitectònics més singulars

ondulant de l’aigua. Adossades a les parets laterals, la

del palau. Ha estat descrita i estudiada per diversos autors

conducció estava revestida amb rajoles monocromes de

(GIRALT 1987, 429-432; PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 627-

colors blau clar, verd i daurat. Les daurades coincideixen

640), després de ser localitzada a les excavacions efec-

en els trams on també hi havia alicers daurats en el sòl de

tuades entre els anys 1967 i 1972. Fa 17 cm d’amplada per

la canalització. Fan 10,5 x 10,5 cm de costat. Les rajoles

uns 8 cm de profunditat. Si tots els fragments es posessin

d’altres colors són més petites: 9 x 9 cm. No sembla, però,

junts faria de 18 a 20 metres de longitud. Originàriament

que existeixi un ritme regular pel que fa als colors.
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Les rajoles pintades en blau aparegudes al jaciment del

d’adaptar-les a una canalització construïda en un terreny

Castell Formós de Balaguer constitueixen alguns dels

irregular. No es tracta, com es podria pensar, de peces

exemplars més antics coneguts d’aquesta producció cerà-

reaprofitades d’altres parts del castell.

mica coneguda, que s’han trobat fins ara. En aquest estu-

La pasta és de color pallós, una mica rosada. La decora-

di presentem una sel·lecció de les rajoles conservades

ció blava es va aplicar sota la coberta estannífera. A cau-

de forma íntegra o fragmentàriament, tenint en compte

sa de problemes de fixació, en algunes rajoles, part de la

que al fons de la Museu de la Noguera es conserven molts

decoració pintada s’ha desprès. N’hi ha on s’aprecien les

altres fragments. Per una banda, a Manises, l’ús del color

petjades deixades pel ferret o trespeus que es va posar al

blau en la decoració de ceràmica està documentat a partir

damunt per separar-les dins del forn durant el procés de

de 1333; per altra, el primer esment de “operis regulorum

cocció.

Valentie”, és a dir, “obra de rajoles de València”, data de

Sorprèn la varietat de les decoracions. Fins al moment,

1358. Hi ha altres esments posteriors, que daten de 1362

s’han documentat 14 models diferents :

i 1402. Això vol dir que quan es van aplicar les rajoles pin-

 Model 1: Gran nus de Salomó inscrit dins d’un quadrat

tades en blau a la residència dels comtes d’Urgell, aques-

que reprodueix, a cada un dels seus quatre angles, part

tes peces constituïen, veritablement, tota una novetat. En

d’altres nusos semblants. Als espais en blanc s’aprecien

la decoració de les rajoles blaves valencianes més anti-

retícules i petits elements vegetals, com ara circells. El

gues es pot percebre encara la influència de la tradició

resultat final recorda la decoració d’un alicatat (MN 475).

de l’alicatat: rajoles petites de formes diverses, rajoles

Model 2: Llaceries rectilínies de traç gruixut, amb espais

del tipus anomenat de “fals alicatats”, rajoles en relleu de

Model 3: Bandes fines entrellaçades amb ataurics, amb

un medalló pintat en blau engastat al mig, etc. Però tam-

espais reticulats i petits elements vegetals (MN 2712, MN

bé hi podem trobar peces pintades amb pinzell, de traç

1965).

lliure, amb motius d’influència de la ceràmica musulmana
malaguenya, com ara els ataurics, les alàfies, els arbres

Model 4: Motius epigràfics o pseudoepigràfics amb farciment de petits punts (MN 469, MN 470).

del Paradís, els paons, les pinyes perses, les palmetes rat-

Model 5: Combinació d’ataurics que neixen d’un epicen-

llades, les vírgules, les retícules i les petites espirals com-

tre. Els espais en blanc estan farcits de punts en blau

binades amb línies paral·leles, etc.

(MN 457).

Dins d’aquest apartat s’han d’incloure les rajoles pintades

 Model 6: Composicions a base d’entrellaçats i nusos,

en blau trobades al Castell Formós de Balaguer, algunes

amb farciments de petits punts i/o retícules (MN 462,

als dos costats de la canalització d’irrigació del jardí, i

MN473, MN 476, MN 480).

altres, fragmentades, en diferents nivells de tot el jaci-

Model 7: Elements repetits que s’estenen per tota la peça,

ment. Són gairebé quadrades. Fan 20 x 18,5 cm de costat,

composats bé per elements vegetals, trets en ziga-zaga,

i de 15 a 18 mm de gruix. Aquesta irregularitat no sembla

llaços i quadrícules, com ara el sembrat de petites pal-

pas un defecte d’elaboració ni és fruit del desgast, sinó

metes de cinc lòbuls, amb la base plana (MN 456, MN

que fou voluntat expressa dels artesans que les van realitzar, la qual cosa ha fet pensar que respon a la necessitat
282

reticulats i petits elements vegetals (MN 478).

contorns mixtilinis, plaques bescuitades decorades amb

471, MN 477, MN 461).
Model 8: Arabescos entrellaçats i nusos de tres, sis ulls

i dotze ulls que emmarquen un element arquitectònic

rajoles MN 473 i MN 476, a base d’entrellaçats i de nusos,

central, amb farciment de petits punts (MN 461).

és de clar origen nazarí, ja que es troben en algunes de

Model 9: Mitges palmetes contraposades que s’ajunten

les més importants peces malaguenyes, com ara en els

en els seus extrems damunt de llargues tiges rectes,

“vasos” o grans gerros: el de Mazzara del Vallo (Institu-

amb dibuixos de llaços, elements vegetals i base de

to de Valencia de Don Juan, Madrid), el vas de la Galleria

punts (MN 466).

Regionale della Sicilia (Palerm), el de la cartoixa de Jerez

Model 10: Nus en reserva com a motiu únic que ocupa la

(Museo Arqueológico Nacional, Madrid) o el vas del Salar

totalitat de la peça. El conjunt format recorda un alicatat

(Museu de l’Ermitage, Sant Petersburg) (MARTÍNEZ 2010,

(MN 455).

86-87). La decoració de la rajola MN 457 recorda molt la

 Model 11: Altres combinacions complexes amb motius
diversos (MN 467).
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que apareix en un pot en blau i daurat de Manises, de
finals del segle XIV, que mostra ataurics blaus (MARTÍ-

 Model 12: No conegut pels autors abans esmentats. Es

NEZ 2010, 298). La decoració a base de línies blaves en

tracta d’una àguila esplaiada situada a la part central de

ziga-zaga present a la rajola MN 471 és idèntica a la d’un

la rajola, envoltada de motius quadrangulars formats per

bací blau trobat a Paterna i a una olleta trobada en exca-

cintes paral·leles que es dobleguen i que formen nusos

vacions fetes a la mateixa població (MESQUIDA 2002, 222

de quatre ulls. Als espais en blanc s’hi mostren grups

i 246). El mateix motiu, però en daurat, es troba en una

de petits punts disposats en triangle, elements vegetals

gerra de vers 1400, pertanyent a una col·lecció particu-

simples i cercles massissos (MN 2606).

lar de Barcelona (BARRACHINA 1999, 370-373). Es tracta

Model 13: Decoració incompleta. Mostra una retícula ple-

de motius decoratius en blau —baules, llaceries, ataurics,

na de rombes amb palmetes i grups de tres puntets dis-

nusos, xebrons, etc.— amb una forta influència mudèjar

posats en triangles omplint els espais buits (MN 1087).

(ALGARRA 2000, 68-69). Aquest conjunt de rajoles blaves

 Model 14: Decoració incompleta. Mostra una possible

constitueix un bon exemple de les primeres produccions

“pinya” ratllada i grups de tres puntets disposats en

de ceràmica arquitectònica feta al País Valencià (LERMA

triangles omplint els espais buits (MN 1954).

1999, 122-123). Alguns investigadors les han atribuït, en

Aquests mateixos motius decoratius es troben en altres

concret, als forns de Paterna (ZOZAYA 2000, 419).

rajoles blaves datades de finals del segle XIV o d’inici

La combinació de rajoles pintades amb altres formes de

del XV. Se n’han trobat de molt semblants al monestir de

ceràmica vidrada monocolor també està documentada en

Poblet i al palau reial de València (PADILLA-GIRALT-VILA

alguns edificis mudèjars construïts a Saragossa i a Cala-

1997, 637; ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALVERT

taiüd durant el darrer quart del segle XIV i primer decenni

2006, 33-46). Es troben motius iguals en les vaixelles de

del XV. No és només interessant aquest fet per si mateix

taula o en pots de la mateixa època. Per exemple, cal des-

sinó perquè el patrocini d’aquestes edificacions està

tacar la semblança entre les decoracions d’algunes de les

directament lligat amb els mateixos prelats i equips de

rajoles blaves trobades al Castell Formós —els motius de

treball. L’obra més antiga on es va aplicar aquesta fórmu-

cintes o llaços— amb la d’un pot daurat de l’Instituto de

la decorativa va ser a la capella funerària de l’arquebisbe

Valencia de Don Juan (Madrid) (AINAUD 1952, 57, fig. 92;

Lope Fernández de Luna (1351-1382) a la seu de Saragos-

MARTÍNEZ 2010, 107, fig. 50). Els motius decoratius de les

sa. Es va iniciar la seva construcció l’any 1374 i es va aca283
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bar el 1381. En ella hi van intervenir els millors artistes del

Benet XIII van imitar la tècnica de l’alicatat sevillà introduï-

moment entre els quals, un mestre d’obra moro que va

da a Aragó a través de la decoració del mur de la capella

deixar el seu nom —Galí?— en un enlluït de guix i mes-

de la seu de Saragossa, traslladada allà en peces majors,

tres d’obra “de azurejos sevillanos”, Garci Sánchez i Lope

emmotllades i no pas tallades a pic. I afegeix que aquesta

(ÁLVARO 2002, II, 131). Juntament amb peces retallades de

circumstància podria justificar-se, a més, per la presència

diferents colors (triangles, rombes, quadrats, rectangles,

a la comarca de Calataiüd d’uns dels artífexs andalusos

etc.) totes elles vidrades de blanc, verd, negre, groc-melat

arribats a Saragossa el 1378, Lope Sánchez de Sevilla, el

i blau fosc, s’hi va aplicar rajola estannífera pintada a pin-

nom del qual està documentat en les obres del castell

zell en blau. Es tracta de rajoles quadrades, grans i petites,

de Mesones de Isuela (1379). Pel que fa a paviments, la

amb les armes de Lope Fernández de Luna orlades amb

combinació de peces vidrades monocromes amb rajola

els vuit escudets dels Gil de Vidaurre, i rematades per la

estannífera també es troba a l’antic convent de Sant Agus-

creu arquebisbal. S’introduïa per primera vegada a Aragó

tí, a Saragossa. Aquestes rajoles duen pintades en blau les

la temàtica heràldica en l’ornamentació de l’art mudèjar.

armes dels Ahones, i es daten de vers 1400.

Després vindrien altres exemples semblants, com per

Són molts rars els documents escrits del segle XIV que

exemple, en les obres iniciades per Benet XIII a Sant Pere

informen de la comanda de rajoles pintades en blau als

Màrtir de Calataiüd, a la seu de Saragossa i a l’església de

obradors de Manises o de Paterna. La majoria dels que

la Verge de Tobed. A la primera de les tres hi va intervenir

s’han conservat fan esment a alicatats, i no pas a rajola

el mestre d’obres moro Muça Andomalic, protegit pel car-

llisa pintada. Per altra part, els exemplars que es conei-

denal Pedro de Luna (després, papa), que va convertir-la

xen de rajoles decorades en blau amb decoracions típi-

en el seu panteó familiar (CUELLA 1984). Algunes de les

ques del segle XIV estan fora del seu context original, és

rajoles pintades que procedeixen d’aquella església, avui

a dir, no se sap d’on procedeixen. Per ara, a Catalunya, les

en dia desapareguda, tenen forma d’estrella de vuit pun-

dues úniques procedències segures i més destacades són

tes, i n’hi ha de dues mides diferents, amb l’escut pintat

les rajoles del claustre del monestir de Poblet i les rajo-

dels Luna acompanyat d’ataurics, espigues, fulles apunta-

les del Castell Formós de Balaguer. La resta d’encàrrecs

des, motius pseudoepigràfics, etc., és a dir, els mateixos

documentats ja són del segle XV. El fet que l’inici de la

motius decoratius que trobem en la ceràmica de Pater-

producció de rajoles valencianes pintades en blau es situï

na-Manises contemporània. S’especula amb que algunes

a la segona meitat del segle XIV i que la destrucció del

d’aquestes rajoles poden procedir de la cripta inferior,

Castell Formós de Balaguer estigui documentada al 1413

formant part d’un pseudoalicatat, disposades com a pavi-

fan que els exemplars balaguerins aportin una informa-

ment o com a arrambador on es combinarien les rajoles en

ció molt precisa pel que fa a la seva cronologia. Per això,

forma d’estrella de vuit puntes, grans i petites, amb peces

han estat usats com a punt de referència per datar aquells

vidrades monocolors. Aquestes combinacions es poden

altres exemplars que estan fora del seu context original.

trobar a diversos llocs de la península Ibèrica, com ara a la

Josep Antoni Cerdà

sala de l’aljub del monestir de Santa Clara de Tordesillas,
que data de mitjan del segle XIV. Segons Álvaro Zamora,
els artífexs que van treballar per qui hauria de ser el papa
284
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1. Plantilles per a la realització d’alicatats
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Alabastre

Dimensions:

35 x 45 x 9 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 119

Bibliografia:

EWERT 1979; GIRALT 1986c, 429-432

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Alabastre

Dimensions:

26,4 x 20,5 x 8 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 1209

Bibliografia:

EWERT 1979; GIRALT 1986c, 429-432
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2. Fragments de sòcol
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Alicatat

Dimensions:

13,5 x 11,5 x 1,6 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 147

Bibliografia:

DÍEZ-CORONEL 1968, 349-350; làm. sense
numerar; EWERT 1979, 302, làm. color 5c;
GIRALT 1986ct, làm. 1b; PADILLA-GIRALTVILA 1997, 631, fig. 1.5

Circumferència de color morat que conté dos segments circulars en blau amb l’interior melat. La resta és de color blanc.

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Alicatat

Dimensions:

13,5 x 9,8 x 5,3 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 152

Bibliografia:

GIRALT 1986c, fig. 1c; PADILLA-GIRALT-VILA
1997, 630-631, fig. 1.2

Composició organitzada a partir d’una petita estrella central blanca de vuit puntes. Al seu voltant van encaixant, una
al darrere de l’altra i de forma simètrica, la resta de peces, a
saber, una altra estrella, també de vuit puntes, de color blauturquesa, alicers angulars blancs en forma de punta de fletxa i
alicers melats en forma d’angle.
286
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Alicatat

Dimensions:

16 x 13,4 x 5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 153

Bibliografia:

GIRALT 1986c, fig. 2a; PADILLA-GIRALT-VILA

Catalogació
25. Alicatats per a paviments o
socolades

1997, 631, fig. 1.3
Composició formada per petits hexàgons regulars disposats en
diagonal, alternant-se els de color blanc amb els morats. Estan
separats per rectangles blaus prims que en ressegueixen els
costats, tot format una complexa trama hexagonal.

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Alicatat

Dimensions:

15,5 x 8,9 x 5,7 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 127

Bibliografia:

GIRALT 1986c, fig. 2b; PADILLA-GIRALT-VILA
1997, 631, sense figura

Composició organitzada a partir d’una petita flor de vuit pètals:
quatre de forma romboïdal, de color blau, alternats per quatre
de forma romboïdal, de color blanc.

287
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Alicatat

Dimensions:

8 x 10,5 x 3 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 151

Bibliografia:

EWERT 1979, 302, làm. 5c;
PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 631, fig. 1.1

Octògon regular format per una alternança de rombes de color
morat i de color blanc, resseguit per alicers rectangulars prims
de color daurat.

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Alicatat

Dimensions:

19 x 11 x 6,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2743

Bibliografia:

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 631, fig. 1.6

Composició formada per una alternança de fileres de rombes
de color blanc, morat i melat. Envoltant-los, uns alicers rectangulars prims amb els costats tallats en diagonal. S’alternen els
de color blanc amb els de color verd.
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Alicatat

Dimensions:

6 x 5,6 x 2,2 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 148

Bibliografia:

EWERT 1979, 302, làm. color 5b;

Catalogació
25. Alicatats per a paviments o
socolades

PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 631, sense figura
Composició formada per un alicer central en forma d’estrella
de vuit puntes, envoltada d’alicers rectangulars prims de color
blau turquesa. En els espais vuit hi ha altres alicers blancs en
forma d’hexàgons allargats, en forma de puntes de fletxa i
petits triangles.

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica: Alicatat
Dimensions:

4,1 x 4,5 x 1,7 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 137

Bibliografia:

Inèdit

Composició en forma d’estrella regular de vuit puntes, de
color blanc.
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Alicatat

Dimensions:

7,1 x 3,7 x 2 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 128

Bibliografia:

Inèdit

Alicer en forma d’hexàgon regular de color daurat.
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L’alicatat consistia en combinar peces ceràmiques mono-

es podia pigmentar amb òxid de manganès, la qual cosa

cromes anomenades alicers organitzant-les en compo-

donava lloc al color morat. Per aconseguir el verd turque-

sicions complexes. Aquestes peces es poden obtenir de

sa s’emprava l’òxid de coure barrejat amb plom, sílice, òxid

tres maneres:

d’estany i clorur sòdic. Amb una simple coberta de plom

a) A partir d’una rajola cuita i envernissada, retallant-ne

s’obtenia el color melat, o grogós segons si el bescuit esta-

peces de formes diverses mitjançant un cisell i una maça.

va més o menys cuit.

El resultat seria allò que estrictament caldria anomenar ali-

Els alicatats s’usaven per decorar fonts, andanes de patis,

catat. Aquesta feina la feien els alarifs.

paviments, socolades, conduccions d’aigua, etc. A Cata-

b) A partir d’una peça de fang en cru, retallant-ne peces

lunya es tenen notícies de l’ús d’alicatats per pavimentar

de formes diverses mitjançant un ganivet.

en època del rei Pere III: claustre del monestir de Poblet

c) A partir d’una peça de fang en cru, retallant-ne peces de

(1361-1393), Palau Reial Major de Barcelona (1367), cas-

formes diverses mitjançant un motlle metàl·lic que tindria

tell de Tortosa (1370); així com també en època de Mar-

la forma desitjada.

tí l’Humà: tribuna o capella de la catedral de Barcelona

Les peces geomètriques obtingudes foren, fonamental-

(1402-1403). Més posteriors (vers 1430) serien els de la

ment, rectangles, estrelles, angles, rombes, bandes poli-

cripta del convent de Sant Antoni Abat, de la mateixa ciu-

gonals i hexàgons regulars. Quant als colors, predomi-

tat. Font i Gumà va esmentar també els alicatats que hi

naven les de color blau, blanc, verd turquesa i morat. A

havia al convent de Sant Domènec de Balaguer —tot i que

la documentació medieval escrita en llatí, aquests colors

ell parla de Sant Francesc—, col·locats a terra al presbiteri

s’anomenaven “lividi, albi, viridi” i “morati”. El clor blanc

de l’església (FONT 1905, 20-21).

La dificultat per fer paviments o socolades amb alicers

gular amb la cara superior recoberta de vernís estannífer

va fer que, posteriorment, s’usessin altres tècniques més

tintat de color blau clar. Les altres rajoles són quadrades.

senzilles, com ara els arrambadors fets amb rajoles de cor-

N’hi ha amb decoració monocroma daurada, amb cober-

da seca i, sobretot, amb rajoles d’aresta. A més, no era

ta de vernís estannífer sense tintar, tintades de color blau

fàcil trobar artesans que sabessin fer els alicatats, per la

clar i morades. De peces rectangulars n’hi ha de blanques,

qual cosa calia fer-los venir de llocs llunyans. Per tot ple-

de tintades de color blau, verd turquesa, morat i melat.

gat, no és rar que aquest tipus de decoració només es tro-

Els fragments d’alicatats que aquí estudiem han apare-

bi documentat en importants monestirs, seus episcopals,

gut dispersos per diferents zones del jaciment i és difí-

en residència reials o de la més alta noblesa del país.

cil saber, a banda de les canalitzacions d’aigua, quins

La majoria dels alicatats es feien en els tallers d’origen,

espais decoraven al Castell Formós. És gairebé segur que

però la troballa de dues plantilles d’alabastre a les excava-

la capella del palau en tenia, ja que en la campanya de

cions efectuades entre els anys 1967 i 1972, indiquen que

1983-1984 allà va localitzar-se, per exemple, el fragment

al Castell Formós de Balaguer es deurien retallar rajoles

MN-2743 (PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 631, fig. 1.6), dins

cuites de procedència valenciana, seguint els models inci-

el nivell de destrucció en què també van aparèixer frag-

sos a l’alabastre. Ambdues plantilles presenten la super-

ments d’alabastre, restes d’un embigat, etc. —vegeu el

fície incisa, plena de línies horitzontals, verticals i diago-

text d’Alberto Velasco i Francesc Fité en aquest mateix

nals entre les quals s’insereixen algunes circumferències.

catàleg. Malauradament, l’excavació d’questa capella no

Es tracta de plantilles utilitzades per obtenir els motius

va treure a la llum cap fragment unit al paviment a les

dels alicatats trobats al Castell Formós i, potser, els que hi

parts baixes dels murs.

havien als monestir del Poblet, que diversos investigadors

Les combinacions fetes amb els alicers de diferents for-

han coincidit en relacionar directament amb els balague-

mes i colors donen lloc a motius decoratius semblants als

rins. El fet que les composicions de Balaguer coincideixin

que es troben a les rajoles pintades i també en vaixelles

amb les de Poblet han portat als investigadors a afirmar

pintades en blau i daurat de l’estil que s’anomena “grup

que ambdues tindrien un origen comú. En aquest sentit,

Pula”. Rep aquest nom perquè es va fer una important

si s’observa atentament, es poden trobar totes les combi-

troballa d’aquestes ceràmiques a Pula (illa de Sardenya).

nacions de motius aparegudes en ambdós conjunts. Els

Foren estudiades per Hugo Blake, que les va datar de

artesans només havien de posar les rajoles cuites, de dife-

la segona meitat del segle XIV (BLAKE 1986, 365-407).

rents colors, damunt d’aquestes peces i retallar-les per a

També es podria afirmar a l’inrevés, és a dir, que algu-

obtenir les formes desitjades. En resultaven els alicers, de

nes d’aquestes ceràmiques són les que reprodueixen els

colors i formes diferents. Després, els alicers s’ordenaven

mateixos motius que els dels alicatats.

de manera que s’obtenia la composició desitjada i s’hi

Sobre l’origen dels artesans que van executar-los, està

posava l’argamassa que els unia pel darrere. Finalment,

documentat que els valencians, ja sigui els que execu-

s’aplicaven als llocs convenients.

taven rajola o alicatats, es desplaçaven fins als llocs on

Les excavacions fetes al Castell Formós han posat al des-

havien de realitzar la seva obra. Aquest va ser el cas del

cobert rajoles senceres monocromes de forma quadrada

sarraí de Joan de València que, acompanyat d’altres terris-

o peces rectangulars retallades. Hi ha una rajola rectan-

sers, va treballar a Bourges i a Poitiers al servei del duc
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de Berry (SANTANACH 2004, 72-73; MARTÍNEZ, 2010, 90).

lunya en paviments seria quelcom comú: en una pintura

I pel que fa a l’origen de les peces amb les quals es van

mural de vers 1330-1340 conservada a l’església del con-

fer els alicatats, hi ha hagut certa controvèrsia, perquè

vent de Sant Domènec, de Puigcerdà (Baixa Cerdanya), en

mentre Pleguezuelo i Lafuente les feien d’origen sevillà

una de les taules del monestir de Sixena (Osca) pintada

(PLEGUEZUELO-LAFUENTE 1995, 227; PLEGUEZUELO 1997,

vers 1360, ara a la col·lecció del Museu Nacional d’Art de

351-352), per altres autors serien d’origen valencià (AIN-

Catalunya (Barcelona), en una de les taules del retaule

AUD 1952; GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, III; SANTANACH

major del monestir de Santes Creus, conservada a la seu

2004). Altrament, Giralt esmenta les influències aragone-

de Tarragona, i en quatre taules del retaule del convent

ses i valencianes en els alicatats del Castell Formós i arriba

de clarisses de Vic (Osona) pintades per Lluís Borrassà el

a parlar d’una “escola catalana” (GIRALT 1986c, 429-432).

1414-1415, al Museu Episcopal de Vic (SANTANACH 2004,

En relació a aquesta possible “escola”, Santanach desta-

71).

ca la presència d’alicatats en obres de pintors catalans de

Josep Antoni Cerdà

l’època, donant a entendre que la seva utilització a Cata-
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26. Vaixella de taula

1. Fragments de plats amb decoració epigràfica: sèrie de
l’Ave Maria gratia plena
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

4 x 11,3 x 0,6 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
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inicis del segle XV
Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 582

Bibliografia:

PASCUAL-MARTÍ 1986, 645, fig. 5.2

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

6 x 6 x 0,8 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 453

Bibliografia:

PASCUAL-MARTÍ 1986, 645, fig. 5.3

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

6 x 9 x 0,8 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 496

Bibliografia:

EWERT 1979, 307 i làm. 53;
PASCUAL-MARTÍ 1986, 645, fig. 5.5
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26. Vaixella de taula
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

12 x 12,8 x 0,8 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 452

Bibliografia:

EWERT 1979, 307 i làm. 53;
PASCUAL-MARTÍ 1986, 645, fig. 5.7

2. Fragments de plats amb decoració epigràfica: sèrie del
“Cum sys in mensa, primo de paupere pensa”
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

5 x 7 x 0,9 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 585

Bibliografia:

EWERT 1979, 307 i làm. 53;
PASCUAL-MARTÍ 1986, 645, fig. 5.6

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

3 x 6 x 0,8 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

294

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 606

Bibliografia:

Inèdit
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

6,7 x 12 x 7 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o

Catalogació
26. Vaixella de taula

inicis del segle XV
Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2705

Bibliografia:

Inèdit

Als quatre extrems, decoració floral. Al peu, bandes blaves
i daurades i petits motius vegetals. Escut de Margarida de
Montferrat.

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

2,5 x 8 x 4,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2704

Bibliografia:

PASCUAL-MARTÍ 1986, 643, fig. 3.1

Escut de Pere II d’Urgell, circells amb punts, trifolis i rombes creauts amb aspes que contenen flors de quatre
pètals i punts.
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4. Alfabeguer
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada

Dimensions:

28,5 x 24 x 0,9 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 445

Bibliografia:

PASCUAL-MARTÍ 1986, 644, fig. 4; RAY
2000b, 373, fig. 44

Escut caironat amb les armes de Pere II d’Urgell, envoltat
d’un motiu geomètric i vegetal, circells, petites espirals i
línies paral·leles, nusos de quatre i cinc ulls i trifolis encerclats.

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

9,8 x 6,9 x 1 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 444

Bibliografia:

EWERT 1979, 307 i làm. 56;
PASCUAL-MARTÍ 1986, 644;
RAY 2000b, 373

Escut caironat de Pere II d’Urgell envoltat de triflis, rombes
creuats amb aspes que contenen flors de quatre pètals i
punts, i motius vegetals en blau.
296

9
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

13 x 12 x 2,8 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o

Catalogació
26. Vaixella de taula

inicis del segle XV
Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 440

Bibliografia:

Inèdit

Escut caironat de Pere II d’Urgell envoltat de trifolis i
rombes creuats amb aspes que contenen flors de quatre
pètals i punts.

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

12,5 x 5 x 1 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 442

Bibliografia:

Inèdit

Escut caironat de Margarida de Montferrat amb trifolis
blaus als quatre angles, envoltats de motius vegetals (trifolis dins de cercles i fulletes massisses).
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

7,3 x 12,5 x 1,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 441

Bibliografia:

Inèdit

Escut caironat de Pere II d’Urgell, acompanyat de motius
florals en blau, envoltat de motius vegetals (trifolis dins de
cercles i fulletes massisses)

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

11 x 10,5 x 2,1 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 438

Bibliografia:

EWERT 1979, 307 i làm. 56;
PASCUAL-MARTÍ 1986, 644;
RAY 2000b, 373

Part superior d’una gran lletra blava, en escriptura gòtica,
molt probablement una “Y”, envoltada d’elements vegetals.
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

9 x 10,5 x 2,8 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o

Catalogació
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inicis del segle XV
Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 863

Bibliografia:

Inèdit

Escut de Pere II d’Urgell acompanyat de motius florals en
blau, envoltat de motius vegetals (trifolis dins de cercles i
fulletes massisses), triangles plens de línies i punts i faixa
d’angles aguts.

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

11 x 7,5 x 1 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 443

Bibliografia:

PASCUAL-MARTÍ 1986, 644, fig. 4.2.

Motiu vegetal en blau i trifolis.
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

10 x 18 x 2,8 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 439

Bibliografia:

EWERT 1979, 307 i làm. 56

Motius florals en blau envoltats de motius vegetals (trifolis
dins de cercles i fulletes massisses)

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Ceràmica bescuitada sense envernissar
decorada amb manganès

Dimensions:

17,6 x 11,7 x 1,6 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 317

Bibliografia:

Inèdit

Sanefa formada per mitges circumferències secants, amb
un punt a mig. Al cos, mostra un ocell sobre un branquilló,
envoltat d’elements vegetals.
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5. Escudella
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada

Dimensions:

5,2 x 14 (diàmetre) cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o

Catalogació
26. Vaixella de taula

inicis del segle XV
Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 430

Bibliografia:

EWERT 1979, 305 i làm. 53;
PASCUAL-MARTÍ 1986, 645, fig. 5.1

Escudella sense orelles decorada amb palmetes daurades
tancades dins de circells.

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada

Dimensions:

6 x 19 x 15 (diàmetre) cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2605

Bibliografia:

Inèdit

Escudella amb petites orelles trepades, decorada amb
motius vegetals en daurat.
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26. Vaixella de taula
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

9 x 7,6 x 16, 5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 437

Bibliografia:

EWERT 1979, 306; PASCUAL-MARTÍ
1986, 643, fig. 3.3

Decorada en blau i daurat. Mostra un senglar en blau vers
l’esquerra, envoltat de motius vegetals en daurat.

6. Plat amb ala ampla
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa blava

Dimensions:

4,3 x 20 (diàmetre) cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 454

Bibliografia:

EWERT 1979, 308-309 i làm. 58

Decorat en blau. Mostra motius vegetals molt simples
(parells de línies paral·leles creuades i palmetes). Sembla
una producció de Paterna.
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7. Plat amb ala
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

6 x 10,3 x 20,3 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
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inicis del segle XV
Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 448

Bibliografia:

EWERT 1979, 307 i làm. 53

Decorat en blau i daurat. Mostra motius vegetals (trifolis) i
“flors de punts” tancades dins de circells.

8. Platet
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa daurada amb blau de cobalt

Dimensions:

4 x 14,5 x 8,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 434

Bibliografia:

Inèdit

Decorat en blau i daurat. Mostra trifolis tancats dins de
circells, “pinyes” dins de circells, punts en daurat i altres
motius vegetals.
303

9
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Catalogació
26. Vaixella de taula

26. Vaixella de taula
9. Plata
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Tècnica:

Pisa blava

Dimensions:

5 x 10 x 9,5 cm

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 446

Bibliografia:

EWERT 1979, 305 i làm. 52;
PASCUAL-MARTÍ 1986, 640, fig 1.1

Fragment de peu. Decorat en blau. Mostra la part inferior
d’un àguila i petits motius vegetals. Sembla una producció
de Paterna.
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Durant la baixa edat mitjana, es considera que la vaixe-

gelis prohibien l’ostentació, i una vaixella de plata podia

lla usada en el servei de taula és un dels elements dife-

anar el contra dels preceptes religiosos. En canvi, una vis-

renciadors de l’estatus social de les persones, com ho

tosa vaixella daurada, no. Altres elements jugaven a favor

podia ser la indumemtària. No ens referim a la ceràmica

de la ceràmica: la vistositat dels colors o la possibilitat de

que s’emprava a la cuina, que era un àrea privada de la

personalitzar-la per mitjà de decoracions heràldiques o

casa on només hi entraven els membres del servei domès-

amb el nom del propietari.

tic. Durant els àpats que s’oferien a altres membres d’un

Com a exemple de la ceràmica que composava la vaixella

mateix estatuts social, l’amo de la vaixella podia exhibir la

de taula feta servir al Castell Formós de Balaguer en èpo-

seva puixança econòmica amb les viandes que oferia als

ca del comte Pere II d’Urgell i del seu successor aquí han

seus comensals, servides amb recipients que no desme-

estats seleccionats alguns dels fragments trobats a les

reixien el contingut. No calia que la vaixella fos d’argent:

excavacions i considerats més representatius. Una bona

una vaixella de ceràmica importada d’un lloc llunyà podia

part de la ceràmica trobada en aquest jaciment ja va ser

indicar, a més de riquesa, uns costums refinats, sense cau-

objecte d’estudi per part de Dorothea Duda (EWERT 1979,

re en l’ostentació pecaminosa. Tant l’Alcorà com els Evan-

304-311), i més endavant per Josefa Pascual i Xavier Mar-

tí (PASCUAL-MARTÍ 1986, 637-647). Les característiques

però sense infringir la prohibició alcorànica del luxe.

organolèptiques de les pastes ceràmiques i dels motius

Sorprèn la varietat de formes ceràmiques sorgides dels

decoratius indiquen, sense cap mena de dubte, que es

centres productors baixmedievals. De finals del segle XV

tracta de produccions fetes a les viles de Manises o de

n’hi ha documentades unes 90 (CERDÀ 2011, 71). Normal-

Paterna —una al costat de l’altra—, a l’Horta valenciana,

ment, de cada forma se’n feien tres mides estàndards:

molt a prop de la capital del regne. Durant els segles XIV

la gran, la mitjana i la petita. No cal dir que les més esti-

i XV foren els dos nuclis productors de ceràmica estan-

mades eren les peces grans i profusament decorades.

nífera amb més renom de l’Occident europeu; per això,

No es deurien usar a diari, ja que es tractava de peces

reis, papes, nobles, bisbes, abats, grans mercaders, els

d’ostentació, emprades només en grans solemnitats. Les

més importants gremis i l’oligarquia urbana hi van fer tota

més cares eren els bacins grans, els refredadors grans, les

mena d’encàrrecs. Un exemple molt conegut és la cerà-

salseres grans, les conques grans, els pitxers amb coberta

mica trobada als enderrocs del Castell Vell de Llinars del

i els plats reials. Com es pot veure, corresponen a peces

Vallès, destruït per un terratrèmol l’any 1448 (MONREAL-

emprades per servir viandes, o bé formes tancades, per

BARRACHINA 1983). Com no podia ser d’altra manera, a

servir el vi. En tractar-se de peces voluminoses, la superfí-

les excavacions efectuades al Castell Formós també se

cie per decorar era molt gran.

n’ha trobat.

En les produccions de ceràmica estannífera fetes a Pater-

La cocció d’aquestes ceràmiques valencianes és de tipus

na i a Manises durant els segles XIV i XV es distingeixen

oxidant, la qual cosa dóna lloc a pastes clares, de color

dos grans grups de decoracions: les de tipus orientalit-

ataronjat. El desgreixant usat és fi. Tant la superfície exte-

zant, d’arrel musulmana, i les “gòtiques”, d’arrel cristiana.

rior com la interior de les peces estan recobertes d’un ver-

Entre aquestes últimes, una de les que més èxit va tenir

nís estannífer fet a base d’òxids de plom i d’estany, princi-

consistia en escriure frases de temàtica religiosa, en els

palment. Presenten decoracions en blau de cobalt sol o

llocs preferents de les peces, com per exemple, a l’ala

bé combinat amb el color daurat. El blau —l’òxid de cobalt

dels plats o a prop de la vora de les escudelles. Algunes

o safra— s’aplicava al dessota de la coberta estannífera

d’aquestes frases tenien una clara funció moralitzant, i

blanca, directament damunt mateix de la peça ja cuita en

al Castell Formós s’han localitzat alguns fragments, com

una primera cocció —el bescuit o escaldat—, mentre que

tot seguit veurem. També s’han documentat fragments

el daurat s’aplicava sempre al damunt de la peça blanca,

de ceràmica decorada en blau i en blau i daurat, així com

és a dir, cuita en una segona cocció o cuita de fi. Amb la

també fragments decorats en verd i morat de procedèn-

preparació que donava lloc al daurat, feta a base d’òxids

cia barcelonina. Es tracta d’escudelles i de plats amb ala,

metàl·lics —coure, ferro, argent— es decoraven les peces.

principalment. Els motius són els propis de finals del segle

Per fixar la decoració s’havien de coure una tercera vega-

XIV o inici del XV: orles de “peixos”, un àguila amb les ales

da, a uns 550-600º i en atmosfera final reductora. Sense

esplaiades, “pinyes” estilitzades, “alàfies”, motius estre-

oxigen dins del forn, els òxids metàl·lics es reduïen, de

llats, palmetes, corones, flors de briònia, fulles de falgue-

manera que tornaven a agafar el color del metall original.

ra, flors de lis, motius zoomorfs, etc., és a dir, el repertori

El coure i l’argent atorgaven a les peces la típica decoració

que podem trobar en un jaciment important datat de la

daurada, amb la qual es pretenia imitar la brillantor de l’or,

transició entre els segles XIV i el XV.
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Al Castell Formós de Balaguer també s’han trobat frag-

que s’han identificat com a fruiteres o, millor, tasses amb

ments de plats i de bacins que mostren exemples de deco-

peu, si bé segurament rebien un altre nom, així com els

ració epigràfica. La més freqüent és la invocació mariana

fragments d’alfabeguers. Aquestes peces estaven proveï-

“Ave Maria gratia plena”. De Balaguer, són els següents

des d’un peu alt. La part superior tenia forma d’un gran

exemples que corresponen a plats amb ala: [...] PLE[...]

disc lleugerament còncau, on s’hi posava fruita, si bé

(MN 582); AV[...] (MN 453); [...] GRA[...], (MN 496); [...]IA

es podien fer servir per presentar altres menjars. El peu

G[...], (MN 452). Es poden identificar fàcilment els grups

podia estar molt guarnit, però la decoració més important

de lletres: Av(e), (Mar)ia, gra(tia), ple(na). Al Museu Comar-

es reservava per a la part més plana, que era la que que-

cal de Solsona es conserva una taula del segle XV, l’autor

dava més a la vista. Al castell de Balaguer n’han aparegut

de la qual va ser Jaume Ferrer I, on es mostra una esplèn-

diversos fragments. N’hi ha en què s’hi pot apreciar part

dida vaixella de la sèrie del “Ave Maria”. Un fragment de

dels escuts corresponents a Pere II d’Urgell i Margarida de

ceràmica amb aquesta llegenda va ser trobat entre els

Montferrat (MN 2704 i 2705). Als quatre extrems hi hau-

enderrocs del castell holandès de Dordrecht, destruït l’any

ria una decoració de tipus floral. El peu, pròpiament dit,

1410 (COLL 2009, 86).

també està decorat, en aquest cas, amb una banda bla-

Més rars i interessants són altres fragments que corres-

va i altres de daurades. També s’hi aprecien petits motius

ponen a una llegenda diferent, identificada per primera

vegetals.

vegada en unes peces procedents del castell de Mataró,

Una altra peça indicativa del luxe que hi deuria haver

incendiat durant una revolta pagesa a inici del segle XV

a la residència dels comtes d’Urgell és, com s’ha dit,

(CERDÀ 1991a, 499-509). Aquesta llegenda està escrita al

l’alfabeguer. Es tractava de grans vasos destinats a con-

damunt de l’ala de diversos fragments de bacins. La frase

tenir l’alfàbrega, una planta olorosa que servia com a

diu: “Cum sys in mensa, primo de paupere pensa”, és a

condiment i repel·lent de mosquits. La seva esvelta for-

dir, quan siguis a taula, pensa primer amb els pobres (o

ma permetia que, per la part exterior, fossin profusament

amb la pobresa). De Balaguer, són els següents fragments:

decorats, ja que era la cara visible, mentre que l’interior

[...] CŪ [...], (MN 585) que correspon a la síl·laba “Cum”;

es deixava en blanc. Eren, doncs, peces amb una funció

[...] PRĪ [...] (MN 606), que correspon a la paraula “primo”

decorativa. Els fragments trobats són fàcilment identifica-

(primer). Ambdós fragments podrien ser de la mateixa

bles, ja que mostren els característics òculs que, alternats

peça. A més d’aquests fragments procedents de Balaguer

amb merlets, resseguien la part superior de la vora. Estan

i Mataró, de la mateixa sèrie també se n’han trobat a Sant

decorats amb motius vegetals, com ara trifolis, grups de

Feliu de Guíxols (inèdit). Al Victoria & Albert Museum (Lon-

petits quadrifolis amb un punt al mig situats al voltant

dres) es conserva una peça sencera, amb la mateixa deco-

d’unes aspes i envoltats de petites ratlles paral·leles, i peti-

ració (RAY 2000a, fig. 145).

tes fulles massisses amb pecíols molt fins (MN 863).

Hi ha, però, fragments d’una determinada tipologia de

Un altre fragment d’alfabeguer (MN 438) mostra una

peces ceràmiques que marquen la diferència respecte

decoració, en blau de cobalt i daurat, consistent en la

d’altres jaciments baixmedievals coneguts, peces que

part superior d’una gran lletra blava, en escriptura gòtica,

rarament es troben en castells i que, a Balaguer, hi abun-

molt probablement una “Y”, envoltada d’elements vege-

den. Voldríem destacar els fragments d’unes grans peces

tals. Segurament correspon a la inicial del nom “Ysabel” o,

potser, “Jacme”, ja que aquesta peça, i altres de semblants

A manera d’hipòtesi, tenint en compte els motius deco-

que s’han trobat al mateix jaciment, es van fer per encà-

ratius, al Castell Formós potser s’hi han trobat fragments

rrec, i mostren les armes de Pere II o de Jaume II d’Urgell,

de dues comandes diferents d’alfabeguers: una primera

pintades en daurat. Si fos la inicial de “Jacme” correspon-

comanda, que dataria de l’època en què es va construir la

dria a aquest darrer, fill gran de Pere II i de Margarida de

canalització del jardí, i una segona comanda, feta segura-

Montferrat, nascut el 1380, futur Jaume II “el Dissortat”.

ment el 1407, coincidint amb el matrimoni entre Jaume II

En canvi, si fos la inicial d’“Ysabel”, es tractaria d’Isabel

i Isabel d’Aragó. És interessant recordar el fet que la pare-

d’Aragó i de Fortià, esposa de l’anterior, amb qui es va

lla es casés a València, ja que la vaixella trobada al Cas-

casar l’any 1407. En qualsevol cas, es fa difícil de precisar-

tell Formós va ser feta a Paterna o a Manises, localitats

ho, perquè la “Y” és una de les lletres que més vegades

veïnes de la capital des d’on exportaven arreu. També és

apareixen en peces ceràmiques baixmedievals fetes a

important destacar la data de l’enllaç, 1407, ja que és molt

Paterna-Manises.

útil per determinar la cronologia d’alguns dels fragments

Hi ha altres fragments d’alfabeguers que mostren l’escut

trobats al palau. No seria gens rar, per tant, que algunes

caironat de Margarida de Montferrat (MN 442) amb trifolis

de les peces ceràmiques trobades al Castell Formós de

blaus als quatre angles, envoltats de motius vegetals (tri-

Balaguer formessin part de l’aixovar ceràmic relacionat

folis dins de cercles i fulletes massisses); o l’escut de Pere

amb l’enllaç.

II d’Urgell, acompanyat de motius florals en blau i envoltat

L’alfabeguer era una peça d’origen musulmà, anomenada

de motius vegetals (trifolis dins de cercles i fulletes mas-

“al habaqa”, i és coneguda documentalment des de 1392

sisses) (MN 439, MN 441, MN 444). En un altre fragment

(RAY 2000b, 371-375; COLL 2009, 65). Potser, una de les

(MN 445), el més gran de tots i tot ell daurat, s’hi pot veure

primeres notícies de la utilització de peces de ceràmica

un gran escut caironat amb les armes de Pere II d’Urgell,

per plantar alfàbega sigui la del Decameró, de Bocaccio

envoltat d’una decoració de tipus geomètric i vegetal, on

(mitjan segle XIV), en un passatge en què Isabella guarda

es combinen motius com el circell, les petites espirals i

el cap de Lorenzo, un mosso enamorat d’ella i assassinat

línies paral·leles, els nusos de quatre i de cinc ulls, els tri-

pels seus germans, en un alfabeguer: “Poi prese un gran-

folis encerclats, etc. Aquests motius decoratius, que estan

de e un bel testo, di questi nei quali si pianta la persa o il

situats entre línies també daurades que formen una mena

bassilico, e dentro la vi mise fasciata in un bel drappo, e poi

de laberint, són clarament d’arrel musulmana, i els retro-

messovi su la terra, su vi piantò parecchi piedi di bellissimo

bem en les rajoles blaves aparegudes al mateix jaciment.

bassilico salernetano, e quegli di niuna altra acqua che o

Per aquesta coincidència som del parer que aquest alfa-

rosata o di fior d’aranci o delle sue lagrime non inaffiava

beguer es deuria encarregar a Paterna o a Manises junta-

giammai” (quarta jornada, novel·la cinquena).

ment amb les rajoles esmentades, potser en un moment

Segons la documentació escrita, entre 1390 i 1410 està

en què les obres més importants del castell estaven for-

provada l’arribada d’alfabeguers des de València a Florèn-

ça avançades i es procedia a l’embelliment interior de la

cia. Aleshores, ja era una peça cara, ja que un alfabeguer

fortalesa. Això va ser en temps del comte Pere II, que va

costava 40 diners de Barcelona (SPALLANZANI 2006).

sentir una important admiració pels objectes decorats a

Segons Manuel González Martí, durant els dies d’estiu

la morisca.

s’hi plantava l’alfàbega, que per la nit era treta a l’exterior
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i regada; mentre que la resta de l’any, buit, l’alfabeguer

Entre les restes ceràmiques del Castell Formós, és de des-

tenia una funció purament decorativa (GONZÁLEZ MAR-

tacar el fragment d’un alfabeguer que està pintat amb

TÍ 1944, I, 236). Aquest autor esmenta un document de

manganès directament sobre la superfície bescuitada,

1414 atorgat per Çahat Almale, mestre d’obra de terra,

sense envernissar. A la part superior presenta una sane-

veí de Manises, que ven a Joan Bou, ciutadà de València

fa formada per mitges circumferències secants, amb un

“Unam dotsenam de alfabeguers operis terre de Malequa

punt al mig. Al cos, mostra un ocell sobre un branquilló,

dauratam...”. D’alfabeguers se’n coneixen de dos tipus ben

envoltat d’elements vegetals (MN 317). Altres exemplars

diferents: un, en forma de test troncocònic, i l’altre, en for-

d’alfabeguers bescuitats i pintats amb manganès han estat

ma de gran copa amb peu. Un dels exemplars més ben

trobats a les excavacions efectuades a la vila de Paterna.

conservats, que presenta les característiques torretes en

Dels diferents tipus localitzats, el fragment procedent

el cos de les peces i la galeria d’anells a la part superior,

de Balaguer pertany a un alfabeguer caracteritzat per la

és l’alfabeguer Rothschild, procedent d’una gran família

galeria d’anells que mostra a la part superior (MESQUIDA

toscana de mitjan segle XV (RAY 2000b, 371-375). A part

2001, 412, làm. 149). Es tracta d’una producció molt ben

d’aquest, d’alfabeguers sencers se’n coneixen ben pocs.

documentada a aquesta vila de l’Horta valenciana, carac-

N’hi ha dos, restaurats, del fons ceràmic del Museu del

teritzada pel fet de no dur vernís sinó que només està bes-

Disseny (Barcelona), un dels quals amb decoració de la

cuitada i decorada amb dibuixos geomètrics, vegetals o,

“rosa gòtica” i l’altre amb decoració de “pinyes”, coetani

més rarament, d’ocells o figures humanes. De vegades,

dels de Balaguer. Un altre alfabeguer, més tardà, es con-

aquests dibuixos també combinaven la tècnica del pintat

serva a la col·lecció de l’Instituto de Valencia de Don Juan

amb pinzell amb la de l’esgrafiat.

(Madrid) (MARTÍNEZ 2010, 323).

Josep Antoni Cerdà
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1. Olles
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

20 x 27 x 19,5 cm (diàmetre boca)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2744

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Barri del Firal (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

18 x 25 x 14 cm (diàmetre boca)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 206

Bibliografia:

BOLÓS-MARKALAIN 1985, 374

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

14 x 19 x 14 cm (diàmetre boca)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2755

Bibliografia:

Inèdit
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2. Gerra
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

38 x 33 x 11 cm (diàmetre boca)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 188

Bibliografia:

GIRALT 1986b, 247

3. Tupí

310

Procedència:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

7,5 x 12 x 9 cm (diàmetre boca)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2753

Bibliografia:

Inèdit
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

92 x 76 x 30 cm (diàmetre boca)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 1633

Bibliografia:

Inèdit

5. Tapadora
Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

5 x 1,5 x 25 cm (diàmetre)

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV–inici del XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 1635

Bibliografia:

Inèdit
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6. Servidora
Procedència:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

8,5 x 25,5 cm (diàmetre)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2745

Bibliografia:

Inèdit

7. Olles vidrades

312

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

14,5 x 20 x 14,5 cm (diàmetre boca)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2603

Bibliografia:

Inèdit

9
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

19,5 x 24 x 18,4 cm (diàmetre boca)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2608

Bibliografia:

Inèdit

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

17,3 x 20 x 17 cm (diàmetre boca)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 487

Bibliografia:

Inèdit

Catalogació
27. Ceràmica comuna

8. Poal
Procedència:

Barri del Firal (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

22 x 15,5 cm (diàmetre)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 199

Bibliografia:

Inèdit
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9. Plat tallador
Procedència:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

6 x 29 cm (diàmetre)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2746

Bibliografia:

Inèdit

10. Servidora

314

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

8 x 22,5 cm (diàmetre)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2604

Bibliografia:

Inèdit

9
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

11. Mesura

Catalogació
27. Ceràmica comuna

Procedència:

Barri del Firal (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

11 x 9,4 cm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 205

Bibliografia:

Inèdit

12. Pitxer
Procedència:

Barri del Firal (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

19,7 x 11 cm (diàmetre)

Cronologia:

Darrer terç del segle XIV o i
inicis del segle XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 204

Bibliografia:

Inèdit
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

22 x 30 cm (diàmetre)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2613

Bibliografia:

Inèdit

14. Vas

316

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

9 x 7,5 cm (diàmetre)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2610

Bibliografia:

Inèdit

Les intervencions arqueològiques a la ciutat de Balaguer i

un conjunt ceràmic de l’època en realitzar una rasa de

dins del recinte del Castell Formós han proporcionat una

serveis (BOLÓS-MARKALAIN 1985), es va documentar fins

amplia visió dels atuells de cuina en el context dels segles

i tot una olla amb un defecte de cocció (MN 1316) que

XIV-XV. És però escàs el nombre de peces que han estat

ens porta a pensar en la possible existència d’una taller

recuperades senceres o que s’han pogut reintegrar fins a

local de producció d’aquestes peces. Pel fet, de ser un

formar la totalitat de la peça. Així i tot, l’aparició de nom-

barri perifèric i molt proper a la muralla seria també un

brosos fragments ha permès restituir el perfil sencer d’un

lloc idoni per aquest tipus d’activitats industrials. De fet

bon grapat de formes. Tota aquesta col·lecció de peces la

en els llibres d’estimes posteriors a l’època (els contempo-

podem relacionar amb diversos nivells estratigràfics asso-

ranis estan incomplets) es documenta en aquell barri una

ciada a ceràmiques decorades, produccions de Manises

teuleria (Llibre d’estimes de 1588, foli després de 91v), un

i Paterna, ben estudiades i datades en els segles XIV-XV,

carrer del forn (Foli 143r) i, uns anys abans, en l’estima de

que són també objecte d’estudi de la present publicació.

1508, un oller (Estima de 1508 foli 191v). De moment, però,

A més disposem d’una data final per a tot aquest conjunt

no s’ha pogut constatar arqueològicament.

que ens ve donada per la destrucció i abandó del palau de

Coneixem també altres tipus de peces que eren utilitza-

Balaguer: el 1413.

des per anar al foc, realitzades amb la cocció reductora

La ceràmica grisa
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que els dóna el característic color gris: és el cas dels fragments de greixoneres, una forma oberta, de poca alçada

Pel que podem deduir del registre arqueològic dels dife-

amb una o dues nanses i la decoració incisa a base de

rents jaciments balaguerins, la ceràmica de cuina per

ratlles rectes o ondulacions. També s’han localitzat frag-

excel·lència era la grisa o de cocció reductora, tot i que

ments de paelles realitzades amb el mateix tipus de coc-

també documentem, encara que en menor nombre, peces

ció.

de cocció oxidant i vidrades.

Un altre tipus de peça abundant en aquests contextos

Les peces més abundants són sens dubte les olles de

són les grans gerres (MN 188) també de cocció reducto-

cocció reductora (MN 2744, MN 206) de forma globular

ra, de cos globular i coll estret, generalment decorat amb

o lleugerament carenada amb la vora ampla, exvasada i

incisions formant ondulacions o combinades amb línies

aplanada per la seva cara interior, un model molt conegut

rectes. Solen portar dues nanses, llises o amb acanalat

i estès per tot el territori de la plana de Lleida en aquells

central, i les bases poden ser planes (MN 207) o lleugera-

segles (GONZÀLEZ-MARKALAIN 1997) i exclusiu d’aquesta

ment bombades. Com a peces d’emmagatzematge hem

zona. Aquestes olles presenten una decoració externa a

d’esmentar també els tupins, en aquest cas de dimensions

base de línies rectes incises en el llom de la peça i poden

reduïdes, amb o sense nansa, destinats probablement a

portar dues o més nanses.

contenir condiments (MN 2753).

A Balaguer han estat documentades tant en les inter-

Finalment dins els contenidors de ceràmica gris hem

vencions al Castell Formós (GIRALT 1981) com a les exca-

d’incloure les tenalles (MN 1633). Són peces grans de

vacions urbanes on s’han excavat nivells arqueològics

cos globular amb decoració aplicada de cordons llisos o

d’aquesta cronologia (Barri del Firal 1982, església de Sant

incisos que poden arribar a ocupar tota la superfície la

Josep 2000). En el cas del barri del Firal, on va aparèixer

peça. Presenten habitualment quatre nanses robustes a
317
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l’espatlla de la peça i un broc a la part baixa per realitzar

memòries de les intervencions arqueològiques al Castell

el buidatge del líquid contingut. Aquestes peces anaven

Formós. Però en tot cas el repertori formal és l’habitual en

tapades habitualment amb una tapadora plana (MN 1635,

els conjunts ceràmics catalans coneguts de l’època, com

MN 1637) també realitzada en ceràmica de cocció reduc-

els diferents conjunts de la ciutat de Barcelona (BELTRAN

tora amb una nansa de cinta.

DE HEREDIA 1999).

A la intervenció arqueològica al jaciment andalusí del Pla

Carme Alòs Trepat

d’Almatà de l’any 1988 es va poder documentar una ocupació posterior en una zona propera a la muralla on van
aparèixer algunes peces ceràmiques també del context
cronològic del que estem parlant. Entre elles es va poder
restaurar una servidora de ceràmica de cocció reductora
(MN 2745).
Conjunts d’aquestes tipologies han estat també documentats en intervencions arqueològiques en castells i
jaciments de l’entorn de Balaguer com és el cas d’Antona
a Artesa de Segre (ROS-SOLANES-CAMATS 2010), el Vilot
d’Alberola d’Os de Balaguer (TUGUES 1997, 31-32), el castell d’Os de Balaguer (MONJO 2003) o El Pedrís de Bellcaire d’Urgell (BERTRAN 1984, 54), tots ells amb contextos
cronològics de segles XIV-XV.

La ceràmica de cocció oxidant
Pel que fa als atuells de cuina, l’abundància de peces
ceràmiques de cocció reductora no exclou la presència
d’olles vidrades, de cocció oxidant, també ben conegudes
en els conjunts balaguerins. Aquestes olles són vidrades a
l’interior fins a la part externa de la vora, amb gotellades
de vidrat que s’escampen per la superfície exterior de les
peces. Són peces de forma globular amb les bases lleugerament bombades i el llavi arrodonit i exvasat. Els conjunts
balaguerins de segles XIV-XV han proporcionat també
càntirs (MN 199), plats talladors (MN 2746), servidores (MN
2604) mesures (MN 205), pitxers (MN 213 i MN 204), bacins (MN 2613) i vasos (MN 2610). Aquest és, de moment, un
llistat limitat, un panorama de formes que es veurà possiblement molt ampliat quan es concloguin els estudis i les
318
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

21,8 x 14,5 cm (diàmetre)

Cronologia:

Segles XIV-XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 228

Bibliografia:

Inèdit

Catalogació
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No es fa estranya l’aparició d’un gresol, una peça ela-

cions antigues dels anys 70 del segle XX, i no s’hi va rea-

borada amb una argila refractaria pensada per resistir

litzar cap tipus d’analítica. Aquests recipients de foneria

altes temperatures, en el context arqueològic del Castell

estan ben documentats en tallers urbans d’argenters, fre-

Formós de final de segle XIV i inicis del segle XV, en un

ners, esperoners, etc (HUERTAS-SOBERON-FERNÁNDEZ

marc d’obres, artesans i artistes en el palau dels comtes

2011, 176-178) i també podien ser utilitzats, per exemple,

d’Urgell. Aquesta peça té un ús relacionat amb la fosa de

pels artistes en el procés de daurat de les seves obres.

metalls malgrat que no podem saber exactament què s’hi

Museu de la Noguera

fonia ja que es tracta d’una peça apareguda en les excava319
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Pedra

Dimensions:

25 x 29 x 29 cm

Cronologia:

Segles XIV-XV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 320

Bibliografia:

Inèdit

Es tracta d’un gran morter realitzat sobre pedra, de forma

l’època, així com les mencions en els tractats de cuina

troncocònica i que dibuixa en baix relleu a tota la vora el

com el sent Soví: “(...) Salsa de gualines se ffa axí: prime-

perfil d’un morter tradicional, tot i que no es manifesta a

rament pren hom dde bones espícies assats; e puys ab lo

l’exterior de la peça.

brou de les gualines destrempa hom e va en una olla. E

No ens ha d’estranyar la presència d’un gran morter de

puys prin hom los ffetges he muyols d’ous cuyts e pica-

pedra a les cuines del palau comtal de Balaguer. La pro-

ho om bé, e puys destrempa’ls hom bé, e va en la salsa.

ducció de farines, l’elaboració de salses i la preparació

E qui cruus los hi vol metra en la salsa, prin hom los ous

de condiments requeria de la seva utilització contínua, i

he debat-los bé en una escudella ho al morter, com mils

la gran quantitat de gent que habitava el palau feia sens

pusques(...)” (ANÒNIM 2003, 130-131).

dubte necessària la mòlta de grans quantitats en un reci-

Museu de la Noguera

pient també de grans dimensions.
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Vidre

Dimensions:

4,5 x 13 cm (diàmetre)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2742

Bibliografia:

Inèdit

Catalogació
30. Llànties o copel·les de vidre

Les intervencions arqueològiques al Castell Formós han

boca expandida i d’un vidre verdós de parets molt fines.

proporcionat una gran quantitat de fragments de vidre, la

La vora està decorada amb una lleugera línia de color blau

gran majoria pertanyents a objectes que no s’han pogut

cobalt. Se’n conserven diversos exemplars a Catalunya

identificar a causa del seu mal estat de conservació. Una

entre els que s’han de destacar els del mercat de santa

forma habitual però, i de la qual en tenim força restes, són

Caterina de Barcelona (DOMENECH 2008, 198). Veiem

les llànties que sembla que també eren utilitzades en oca-

una representació d’aquestes llànties al Sant Sopar de la

sions com a copel·les. D’aquestes peces en conservem

predel·la del retaule major del monestir de Sixena (segle

diversos exemplars, dos d’ells molt complets (MN 2741

XIV) conservat al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

i MN 2742). Són recipients poc profunds de fons cònic i

Museu de la Noguera
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Plom

Dimensions:

57 x 2 x 1 mm

Cronologia:

Segona meitat del segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2740

Bibliografia:

Inèdit

Les excavacions arqueològiques al castell de Balaguer van

vuit lòbuls circumdada per un cordó. El revers presenta les

descobrir una bolla o precinte de plom de la ciutat de Bar-

armes de la Diputació del General amb les quatre barres

celona que testimonia la relació existent entre Balaguer i

envoltades per quatre flors de sis pètals. La utilització de

la capital costanera. Desconeixem però si es tracta d’un

precintes és molt àmplia en el temps, però en el nostre cas

precinte que segellava un paquet o document, o d’una

el context arqueològic en el que aparegué permet afirmar

bolla que gravava algun producte arribat al Castell Formós

que data de segona meitat del segle XIV.

després possiblement teixits. L’anvers presenta l’escut

Museu de la Noguera

quarterat de la ciutat de Barcelona inscrit dins una flor de
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Aliatge de coure fos

Dimensions:

29 x 36 x 1 mm (diàmetre)

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2763,

Catalogació
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MN 2821, MN 2822, MN 2823,
MN 2824, MN 2825
Bibliografia:

Inèdit

Conjunt d’agulles de tija cilíndrica, fabricada amb fil

d’igual tipologia, però de diferent mesura, s’han localit-

metàl·lic de poc gruix, que presenten un extrem afuat i

zat en diversos jaciments arqueològics (AMENÓS 2014,

l’oposat capçat per un cap més o menys esfèric —aixa-

270). Es constaten també dissemblances en la forma i

fat en la major part dels casos. Totes elles presenten una

l’ornamentació del cap, però la manca d’estudis específics

decoració senzilla a base d’una o dues línies concèntri-

no permet plantejar cap hipòtesi al respecte.

ques gravades al cap.

Les agulles apareixen citades a bastament en la documen-

Les agulles de cap —ben documentades des d’època

tació medieval. Els manuscrits catalans donen referències

antiga— eren força comunes en època medieval. Peces

tant dels materials amb què estaven fabricades com de
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la diversitat tipològica: es documenten agulles obrades

Malgrat que es fa difícil plantejar hipòtesis sense un estu-

amb os, metalls (coure, llautó i ferro), i materials preuats

di previ de paral·lels, l’elevat volum d’importacions docu-

(ivori i plata). S’esmenten també les agulles daurades i

mentades a les fonts escrites, obliga a obrir un debat

les d’argent amb el cap daurat. La riquesa terminològica

sobre l’autoria de les agulles localitzades als jaciments

associada a aquests objectes palesa una gran varietat de

catalans. Per aquest motiu, caldria impulsar projectes de

tipus definits per la forma, l’ús o la procedència: així, es

recerca que ens permetessin identificar les produccions

documenta l’agulla de cap —que correspon a la varietat

locals i, si és possible, diferenciar-les de les foranes.

estudiada—, l’agulla de cosir, la de torn, la de tirador, la de

Lluïsa Amenós Martínez

sabater, la de pellicer, l’agulla menuda, l’agulla bastera, la
saquera, la “spartenyera”, les tribanelles o les “aguylles de
lautó de fer gandaylles”, etc. (GUAL CAMARENA 1968, 190191; GUAL CAMARENA 1981, 216; SANTANDREU 2006, 349).
Les agulles de cap s’empraven com a element de subjecció (AMENÓS 2014, 269) i el seu ús era tan comú que solia
haver-ne un estol a casa: a l’inventari de béns del berguedà Jofre Cardona, traspassat l’any 1441, s’hi registren “4
papers hon ha 300 aguylles de cap, poch més o meyns”
(SANTANDREU 2006, 350).
Les agulles eren obrades per l’aguller, un ofici especialitzat dins del gremi dels ferrers. La producció dels agullers
de Barcelona, i de la majoria de poblacions catalanes, no
fou suficient per satisfer les necessitats del mercat local,
motiu pel qual calgué importar-ne d’altres centres. Al
darrer quart del segle XIV, València es consolidà com un
dels principals punts de distribució d’agulles cap als regnes de Castella i Aragó. Tot i que els carregaments més
nombrosos corresponen a les agulles de cosir i de cap,
se n’han arribat a documentar fins a vint-i-quatre tipus
diferents (PÉREZ-PASCUAL 1962, 529-546). Entre elles,
s’esmenten les agulles spanyoles, és a dir, les produïdes
als territoris andalusins.
Barcelona importava agulles del mercat peninsular i de
l’internacional, especialment d’Alemanya i Savoia (CARRÈRE 1977, 380-381). A la lleuda de Mediona (1434) es registra l’entrada de 7900 unitats, 5600 de les quals eren de
cosir (SALICRÚ 1995, 138).
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Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Os i pigment negre

Dimensions:

8 x 8 mm

Cronologia:

Segle XIV

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2716

Bibliografia:

GISBERT 1999, 307

Catalogació
33. Dau

Les intervencions arqueològiques al Castell Formós de

el comte d’Urgell Ermengol X revocava la “tritxeria” (els

Balaguer han proporcionat, de moment, tres petits daus

jocs d’atzar) a la ciutat especificant que ell mateix ho havia

realitzats en os. A cadascuna de les seves cares hi tenen

permès en un privilegi anterior. El comte prohibeix que es

perforades les puntuacions respectives (MN 2715, MN 2716

pugui jugar als hostals, places i taulells a daus o qualsevol

i MN 2815), en algun cas pintades amb color negre.

altre joc d’atzar semblant. El document utilitza la paraula

Els jocs d’atzar eren considerats una font de problemes a

“tacxillos” amb la que es designaven petits daus com els

les societats medievals i fou per això que hi hagué diver-

trobats al Castell Formós (CUELLAS 2015, 84-86).

sos intents de prohibir-los. En el cas de Balaguer conser-

Museu de la Noguera

vem un document prou explícit sobre el cas: l’any 1308
325

9

34. Projectil de bombarda

O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Catalogació
34. Projectil de bombarda

326

Procedència:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Pedra

Dimensions:

41 cm (diàmetre)

Cronologia:

1413

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2773

Bibliografia:

Inèdit

Tenim constància de l’aparició de projectils de pedra per-

infant de Castella Ferran d’Antequera, precisament durant

tanyents a bombardes en diferents indrets de la ciutat de

el setge d’aquesta població malaguenya on assajà les tàc-

Balaguer, tant en intervencions arqueològiques, com en

tiques i armament que li donarien anys desprès la victòria

obres d’urbanització o construcció d’immobles en el cen-

al setge de Balaguer.

tre històric o l’entorn immediat de les muralles gòtiques.

Els projectils de Balaguer es correspondrien amb els uti-

El fons arqueològic del Museu de la Noguera en conserva

litzats pel rei Ferran d’Antequera en el setge de 1413 que

exemplars de calibres diversos, molts d’ells apareguts al

tenim ben documentats tant en els llistats de despeses del

Castell Formós, però també en soterranis d’immobles de

setge, com en la correspondència reial:

la ciutat.

“Lo Rey. Promens: Com nos haiam gran necessitat de

Es tracta de projectils esfèrics realitzats sobre pedra

picapedrers per a fer pedres a les bombardes e ginys e

sorrenca del país. Per calibres els podríem agrupar bàsi-

per altres artallaries que havem fetes fer en lo present

cament en tres grups: peces entre 550 i 600 mm. i d’uns

siti, manam vos expressament que, vista la present, nos

225 Kg; peces de 400 mm i 90 Kg; i peces menors, d’uns

trametats Domingo Ramon, Jayme Mestre, maior de dies;

20 mm i a l’entorn dels 10 Kg de pes.

Jayme lo Jove, Bernat Alcover, picapedres d’aqueixa vila.

La utilització de la pirobalística a la península Ibèrica sem-

Com nos de continent que sien açí lus farem pagar com-

bla remuntar-se al primer terç del segle XIV quan unes

plidament. Dada en lo siti de Balaguer sots nostre segell

primitives bombardes foren utilitzades en les algarades

secret a VIII dies d’octubre del any de la nativitat de nostre

que el rei de Granada Mohamed IV va dur a terme contra

senyor MCCCCXIII. Rex Ferdinandus - Dirigitur paciariis et

Orihuela i Alacant (MORTERA 2010, 249). Qui major difusió

probis-hominibus ville Cervarie (...)” (POU 1913, 363).

va donar a aquest tipus d’armament però va ser el llavors

Museu de la Noguera
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Jaume I o Jaume II, diner d’Aragó (1236-1327)

Diner d’Aragó de Jaume I (1236)

a/ Il.legible. Bust del rei a l’esquerra.

a/ [ara-gon]. Bust del rei a l’esquerra.

r/ Il.legible. Creu de doble travesser.

r/ IACOBVS REX. Creu de doble travesser.

Material:

Billó

Material:

Llautó

Dimensions:

14 mm

Dimensions:

17 mm

Pes:

0,70 g

Pes:

1,07 g

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2626

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2629

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 377 o 387, n. 2134 o

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 377, n. 2134 PER

2182

Diner de València de Jaume I (1271)

Diner de Barcelona de Ramon Berenguer III (1096-1131)

a/ [iacob] REX. Bust del rei a l’esquerra.

a/ [.barcino] (exterior). Lliri o ceptre.

r/ [valen]-CIE. Arbre de València.

r/ Anepígrafa. Creu patada amb punts als espais alterns,

Material:

Billó

es veu part de la gràfila i el peu d’un dels braços de la creu.

Dimensions:

16 mm

Material:

Billó

Pes:

0,26 g

Dimensions:

19 mm

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2627

Pes:

1,42 g

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 376, n. 2130

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2632

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 332, n. 1839
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Diner de Barcelona de Ramon Berenguer III (1096-1131)

Diner d’Aragó de Pere III (1336-1387)

a/ [.barcino]. Lliri o ceptre.

a/ [ara-]GON. Bust del rei tallant la llegenda, a l’esquerra.

r/ Anepígrafa. Creu patada amb punts als espais alterns i

r/ PETR[us di gra]REX. Creu de doble travesser.

gràfila de punts gruixuts.

Material:

Billó

Material:

Billó

Dimensions:

19 mm

Dimensions:

18 mm

Pes:

0,78 g

Pes:

0,49 g

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2633

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2630

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 406, n. 2276

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 332, n. 1839

Diner d’Aragó de Pere III (1336-1387)

Diner d’Agramunt de Pere d’Aragó (1347-1408)

a/ [ara-gon]. Bust del rei tallant la llegenda, a l’esquerra.

a/ [+petrvus:dei] GRA[ci]. Bàcul entre brots de trèvol.

r/ [petr]US DI GRACIA REX. Creu de doble travesser.

r/ +AC[omes:vrgell]I. Creu amb punts als espais alterns.

Material:

Billó

Material:

Billó

Dimensions:

17 mm

Dimensions:

15 mm

Pes:

1,15 g

Pes:

0,251 g

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2642

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2635

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 406, n. 2276

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 356, n. 1951
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Diner d’Agramunt de Pere d’Aragó (1347-1408)

Pugesa de Balaguer de Teresa d’Entença (1314-1328)

a/ [+petrvs:d]EI GRACI. Bàcul entre brots de trèvol.

a/ (punt) TE(punt)-(punt)RC(punt)-(punt)OM(punt). Escut

r/ +A COM[es:vrgell]I. Creu amb punts als espais alterns.

apuntat de les armes d’Urgell.

Material:

Billó

r/ Incusa.

Dimensions:

15 mm

Material:

Llautó

Pes:

0,278 g

Dimensions:

14 mm

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2634

Pes:

0,22 g

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 356, n. 1951

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2619

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 356, n. 1949a

Pugesa de Balaguer de Teresa d’Entença (1314-1328)

Pugesa de Balaguer de Teresa d’Entença (1314-1328

a/ (flor)TE(flor)RC(flor)OM(flor). Escut apuntat de les

a/ (punt)TE(punt)-(punt)RC(punt)-(punt)om(punt).

armes d’Urgell.

Escut apuntat de les armes d’urgell.

r/ Incusa.

r/ Incusa.

Material:

Llautó

Material:

Llautó

Dimensions:

14 mm

Dimensions:

14 mm

Pes:

0,40 g

Pes:

0,24 g

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2622

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2625

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 356, n. 1950

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 356, n. 1949a
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Pugesa de Balaguer de Teresa d’Entença (1314-1328)

Pugesa de Cubells (segle XIV)

a/ [(punt)te](punt)RC(punt)OM(punt). Escut apuntat de les

a/ CVB-ELS (E gòtica). Clau a l’esquerra o dues claus. La

armes d’Urgell.

gràfila de punts, sembla una variant del tipus 3700-3701.
r/ Incusa.

r/ Incusa.
Material:

Billó

Material:

Llautó

Dimensions:

13 mm

Dimensions:

16 mm

Pes:

0,24 g

Pes:

0,19 g

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2641

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2623

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 356, n. 1949a

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 600-601,
n. 3700-3701

Possible pugesa d’Agramunt (segle XIV)
El desgast no perment una atribució acurada, però podria
ser un fragment d’una pugesa d’Agramunt.
a/ [gt]. Puig cimat.
r/ Incusa.

330

Material:

Llautó

Dimensions:

14 mm

Pes:

0,17 g

Núm. inv.:

Museu de la Noguera, MN 2643

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, 583, n. 3604-3605

Les monedes són un document històric de primer ordre,

(BALAGUER 1999, mapa 8, 256), fet que es relaciona amb

amb la particularitat que en un espai molt petit conte-

el pagament de tributs o amb les relacions comercials.

nen una àmplia informació que abraça dades de caràc-

En el jaciment també s’han documentat quatre peces a

ter econòmic, polític, social, artístic, religiós o tècnic. Si

nom de Jaume I el Conqueridor, es tracta de dos diners

a més del que la peça metàl·lica per si mateixa mostra,

d’Aragó, un de Barcelona i un altre de València. El volum

hi sumem la informació de l’estrat arqueològic en què ha

de moneda emès durant el llarg govern del rei Jaume va

estat trobada, la moneda es converteix en un testimoni de

ser molt gran, fet testimoniat tant per la documentació

primera mà de la història viscuda pel jaciment.

escrita com per les troballes monetàries. Un dels esdeve-

El numerari identificat al llarg dels treballs arqueològics

niments numismàtics més importants del regnat va ser la

al Castell Formós ens ajuda a interpretar algunes de les

introducció en tots els seus dominis de la moneda de tern,

etapes claus del recinte, així com les relacions de l’espai

els diners i la seva meitat els òbols, amb una composició

amb el territori. S’han recuperat vint-i-quatre monedes i

metàl·lica de tres parts de plata i vuit de lliga o metall no

un objecte paramonetal que abracen una cronologia des

noble. Amb aquests aliatge va batre moneda a Aragó a

del segle XII fins al XVIII.

partir del 1236, a València a partir del 1246 i a Barcelona

Les monedes més antigues pertanyen al comte Ramon

a partir del 1258. Les monedes de tern van continuar amb

Berenguer III, es tracta de dues peces per valor d’un diner

una imatge i composició similars en els regnats succes-

encunyades a Barcelona entre el 1096 i el 1131. L’estat de

sius fins a Pere III, després van deixar d’encunyar-se fins

conservació mostrava els efectes d’una llarga circulació,

a Ferran II.

en especial l’exemplar MN 2632 que era quasi il·legible;

Del numerari a nom de Jaume identificat en el jaciment

en canvi, la peça MN 2630, que va ser trobada en un dels

s’ha de destacar la troballa de peces fabricades a Valèn-

paviments propers a la canalització de l’alberca, presen-

cia i a Barcelona, quan Balaguer en aquest període resta

tava un millor estat de conservació. L’emissió dels diners

sota l’àrea d’influència de la moneda jaquesa o aragone-

del lliri està força ben documentada, tant per troballes

sa, de la que també s’han trobat dos diners en el castell.

individuals com de conjunt. Tot i tractar-se de tipus immo-

També es força significatiu el grau de desgast del nume-

bilitzats (BALAGUER 1999, 78) es pot diferenciar entre les

rari, senyal d’una llarga estada en el circuit monetari. Així

emissions de Ramon Berenguer II-Berenguer Ramon II,

per exemple, del diner procedent de la seca de València,

Ramon Berenguer III i les de Ramon Berenguer IV. La docu-

només en resta un fragment. Aquest curs perllongat tam-

mentació escrita es fa ressò del curs i l’ús de la moneda de

bé es fa palès amb el diner MN 2626 que va ser trobat

Barcelona en el territori (BOTET I SISÓ 1908-1911, 54-55).

en un dels estrats relacionat amb la destrucció del Castell

Així la peça identificada a la zona de l’alberca del Castell

Formós al 1413.

Formós mostra una ràpida circulació des de Barcelona

Seguint amb les emissions reials també s’han documentat

fins a Balaguer. Cal preguntar-se si el diner del lliri es pot

dos diners a nom de Pere III fabricats a Aragó. Aquestes

relacionar amb l’ús de l’alberca com a palau andalusí o

monedes van ser trobades en el reompliment d’una sitja —

com a residència comtal, a partir de la conquesta el 1105.

MN 2633— i en la UE 6 a la zona del jardí prop de l’alberca

Sigui com sigui, la moneda cristiana es troba circulant pel

—MN 2642—. La troballa de numerari jaquès a nom del

territori de les taifes, junt amb d’altres emissions de plata

Cerimoniós és un testimoni més de la circulació de la
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moneda aragonesa en terres de Lleida fins que al 1346, el

1374 que permet al comte Pere fer nova moneda (BALA-

rei va autoritzar el curs oficial de la de Barcelona (BOTET

GUER 1999, 245). Així les monedes trobades haurien

I SISÓ 1908-1911, 118-119, Documents justificatius XXVIII).

d’haver estat fetes abans d’aquesta data. L’estat de con-

Aquesta data permet situar els estrats cronològicament

servació dels exemplars identificats al Castell Formós era

cap a mitjans del segle XIV.

força delicat ja que van ser trobats en un nivell de cendres

La resta de numerari d’època medieval identificat per-

per sota d’un paviment que estaria en ús abans de la des-

tany al grup de les monedes comtals emeses per la casa

trucció del castell. Així, l’arqueologia permet corroborar

d’Urgell. Si bé no s’han trobat exemplars a nom dels pri-

com les emissions de Pere d’Urgell van estar circulant fins

mers comtes si que hi ha una gran informació a partir de

al 1413.

les produccions a nom de Teresa d’Entença (1314-1328), de

Durant les excavacions al Castell Formós també s’han

qui s’han identificat vuit pugeses fabricades a Balaguer, i

descobert dues monedes de tipus local, es tracta d’una

de Pere d’Aragó (1347-1408), amb dos diners d’Agramunt.

pugesa d’Agramunt —MN 2643— i una altra de Cubells

El numerari de Teresa d’Entença és del tipus pugesa, és

—MN 2623—, poblacions molt properes a Balaguer, que

a dir moneda feta en llautó i pel valor baix d’un quart de

van emetre moneda per valor d’un quart de diner per tal

diner. La tipologia de la peça és senzilla, un escut apuntat

de circular dins del municipi. La peça d’Agramunt podria

o arrodonit amb les armes d’Urgell, al voltant del qual es

correspondre al grup de llautons incusos emesos després

desenvolupa, més o menys abreujada la inscripció: Teresa

del 1331 (CRUSAFONT 1990, 82-83; CRUSAFONT 2009,

comtessa d’Urgell. A partir dels molts exemplars coneguts

583). Cubells va tenir permís per emetre moneda des de

i de les diversitats d’encunys que es van fer servir, es pot

finals del segle XIII. Hi ha documentació escrita que avala

deduir una producció força significativa (BALAGUER 1999,

aquestes produccions tot i que les troballes monetàries

486-488; CRUSAFONT 2009, 355-356). En el cas dels

no són massa abundants (CRUSAFONT 1990, 156-158). Per

vuit exemplars recuperats al llarg de l’excavació es podrà

la seva tipologia, les pugeses identificades en el jaciment

matissar alguns aspectes sobre la seva circulació. Així, la

podrien pertànyer a les emissions del segle XIV. La impor-

peça MN 2622 es pot relacionar amb el funcionament de

tància de les dues pugeses identificades en el Castell For-

l’alberca en el segle XIV. La pugesa MN 2641, descoberta

mós rau en el fet que han estat trobades en els estrats dels

en d’un estrat dels darrers anys de funcionament d’aquest

darrers moment de vida del castell, abans de la seva des-

equipament, mostra la pervivència en el circuit de les

trucció. Així les peces mostren la circulació de les mone-

monedes a nom de Teresa, fet que es perllongaria fins al

des locals en zones properes al lloc d’emissió.

segle XV, concretament fins a la destrucció del castell el

El numerari d’època moderna va ser descobert en nivells

1413, com ho testimonien les peces MN 2624 i MN 2625.

superficials, es tracta de peces conegudes i freqüents en

A nom de Pere d’Aragó, o Pere II d’Urgell s’han trobat

les troballes monetàries, però que en aquest cas docu-

dos diners —MN 2634 i MN 2635— fabricats a Agramunt,

menten l’etapa del segle XVII i del XVIII del castell. S’han

aquestes peces porten en l’anvers el bàcul entre dos brots

identificat un ardit fabricat a la seca reial de Barcelona

de trèvol, és a dir que pertanyen a les primeres emissions

en temps de Felip III, un diner fet a València en temps de

realitzades a nom del comte. La documentació escrita

Felip IV, concretament entre el 1634 i el 1665, i un diner

aplega una carta del rei Pere III el Cerimoniós datada del

de Barcelona a nom de l’arxiduc Carles, encunyat durant

la Guerra de Successió. A més, també es compta amb un

da dels comtes d’Urgell, força ben representada amb les

getó o fitxa paramonetal, és a dir molt similar a la moneda

produccions a nom de Teresa d’Entença, que tal i com

en la forma i la tipologia, a nom del rei Lluís XIV de França

mostra l’estratigrafia, allargaria el seu curs circulant amb

i fabricada cap al 1680. La troballa de getons en terres

les monedes del comte Pere d’Urgell i, fet força impor-

catalanes s’ha de relacionar generalment amb la confusió

tant, amb exemplars de municipis veïns com Agramunt

d’aquestes peces amb monedes oficials.

i Cubells. Totes aquestes dades, proporcionades per les

El numerari trobat mentre s’excavava al Castell Formós és

monedes identificades en els subsòl, es podran confirmar

un exemple de la circulació monetària a Balaguer i de la

o rebatre amb les propers intervencions arqueològiques

vida del recinte fortificat, ja que mostra el curs des de les

en el territori.

primeres emissions del casal de Barcelona, quan el terri-

Maria Clua i Mercadal

tori encarà està sota domini de les taifes. També està for-

Gabinet Numismàtic de Catalunya-MNAC

9
O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Catalogació
35. Les monedes del Castell
Formós de Balaguer

ça ben documenta la moneda de tern a nom de Jaume I,
però el que s’ha de destacar es la presència de la mone-

Les imatges de les monedes no estan reproduïdes a mida original

333

9

36. Les monedes dels comtes sobirans d’Urgell
Col·lecció particular

O rei o res.
La fi del comtat d’Urgell

Catalogació
36. Les monedes dels comtes
sobirans d’Urgell

334

01. Òbol o diner atribuït al comte Ermengol III

02. Diner atribuït al comte Ermengol IV (1065-1092)

(1038-1065)

a/ ERMENGAV COMES [ME nexades]. Cap mirant a

a/ ERMEGAV COMES [amb G girada de tipus uncial, S gira-

l’esquerra

da i ME nexades]. Creu dins orla central.

r/ +:VRGLLO. Crismó amb alfa i omega

r/ +VRGELO [amb G girada de tipus uncial]. Estrella de vuit

Material:

Billó

puntes dins triple orla central.

Dimensions:

18 mm

Material:

Billó ric

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, n. 1925

Dimensions:

15 mm

Bibliografia:

CRUSAFONT 2012, 169

03. Diner atribuït al comte Ermengol VI (1102-1154)

04. Diner atribuït al comte Ermengol VII (1154-1184)

a/ ERMENGO COS [la llegenda comença a les 7:30 h].

a/ ERMGO COMS. Creu patent de braços curts.

Creu alçada entre creixents

r/ AGEMONTIS. Creu de braços llargs

r/ AGREMONTIS. Creu

Material:

Material:

Billó

Dimensions:

16,50 mm

Dimensions:

17 mm

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, n. 1931

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, n. 1930

Billó
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05. Diner atribuït al comte Ermengol VII (1154-1184)

06. Diner atribuït al comte Ermengol VII (1154-1184)

a/ ERM -EGO [la G girada]. Bàcul, acostat de les lletres de

a/ E-R / M-E / G-O [la G girada]. Bàcul acostat de les lletres

la llegenda, de lectura vertical

de la llegenda, de lectura horitzontal

r/ AGEMONTIS. Creu cantonada d’anells

r/ AGEMONTIS. Creu cantonada d’anells

Material:

Billó

Material:

Dimensions:

16 mm

Dimensions:

16 mm

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, n. 1933

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, n. 1934

Billó

07. Òbol o diner atribuït al comte Ermengol VII (1154-1184)

08-09. Diner i òbol del comte Ermengol VIII (1184-1209)

a/ ERMGO COMS [S ajaguda]. Bàcul de base agusada, en-

a/ AGRIMONT VRGL. Bàcul de base bifurcada sobre V de

tre T ajaguda i creu

base plana

r/ AGEMONTIS [S ajaguda: creu cantonada amb creixent i

r/ + ERMENGO COMES [S ajaguda i ME nexades]. Creu

anell als dos primers espais

cantonada de trifolis

Material:

Billó

Material:

Dimensions:

15 mm

Dimensions:

18 mm / 14 mm

Bibliografia:

BALAGUER 1999, n. 122 (òbol);

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, n. 1935/1936

CRUSAFONT 2009, n. 1932 (diner)

Billó
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10. Falsificació d’època d’un diner del comte Ermengol

11-12: Diner i òbol del comte Guerau de Cabrera (1208-

VIII (1184-1209)

1209 i 1213-1228)

Igual que el diner anterior, però fabricat fraudulentament

a/ +GERALD:COMES [S ajaguda i inici de llegenda a 6 h].

amb coure o billó molt pobre

Bàcul de base bifurcada sobre V d’extrems corbats
r/ +VRGELLENSIS [S ajagudes]. Creu.
Material:

336

Billó

Dimensions:

17 mm / 14 mm

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, n. 1939/1940

13-14: Diner i òbol de la comtessa Aurembiaix (1209-1231)

15-16: Diner i òbol del comte Ponç de Cabrera (1236-1243)

a/ :COMTESA VRGL [inici de llegenda a 6 h]. Bàcul de base

a/ + PONCI9·COMES [S ajaguda i inici de llegenda a 6 h].

bifurcada sobre V de base plana

Bàcul sobre línia, entre dos brots de trèvol superats cadas-

r/ +:AVRENBIAX: Creu cantonada amb creixents i grups de

cun per una rodella

tres punts en els espais alterns

r/ + VRGELLENSIS [S ajagudes]. Creu cantonada de rode-

Material:

Billó

lles

Dimensions:

17 mm / 14 mm

Material:

Billó

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, n. 1941/1942

Dimensions:

17 mm / 14 mm

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, n. 1943/1944
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17-18: Diner i òbol del comte Ermengol X (1267-1314)

19: Diner del comte Pere II (1348-1408). Emissió anterior

a/ + ERMENGAVDVS. Bàcul sobre línia, entre dos brots de

a 1374

trèvol superats cadascun per una rodella

a/ + PETRVS:DEI:GRACI. Bàcul sobre línia, entre dos brots

r/ + COMES:VRGELLI. Creu cantonada de rodelles

de trèvol superats cadascun per una rodella

Material:

Billó

r/ A:COMES:VRGELLI. Creu cantonada de rodelles

Dimensions:

17 mm / 14 mm

Material:

Billó

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, n. 1945/1946

Dimensions:

17 mm

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, n. 1951

20: Moneda atribuïda a la comtessa consort Beatriu de

21-23: Ploms atribuïts al Comtat d’Urgell, d’ús incert

Cardona (1363-1371)

a/ [Anepígraf]. Bàcul sobre V (1) o escut escacat d’Urgell

a/ [Anepígrafa]. Camp partit amb les armes dels Cardona

(2-3), al voltant orla ratllada

i dibuix no identificat

r/ [Anepígraf]. Creu potençada cantonada de rodelles

r/ + A:COMES VRGELLI. Creu cantonada de rodelles

Material:

Plom

Material:

Plom

Dimensions:

17 mm

Dimensions:

15 mm

Bibliografia:

CRUSAFONT - LABROT - MOLL 1996, n. 112

Bibliografia:

CRUSAFONT 2009, n. 1954
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El comtat d’Urgell disposà de moneda pròpia, com a

forma de cairó (SANAHUJA 2008, 169).

mínim, des de mitjan segle XI. Els bisbes d’Urgell van fer

Les monedes de la comtessa Aurembiaix (1209-1231) pre-

fabricar algunes emissions monetàries a Sanaüja que no

senten dues singularitats remarcables (vegeu les mone-

degueren depassar gaire l’any 1100 i que avui ens són com-

des 13 i 14). La primera és que es tracta de les úniques

pletament desconegudes (BALAGUER 1999, 229-231). En

monedes (amb valor intrínsec) emeses mai, a Catalunya,

canvi, els comtes d’Urgell aconseguiren mantenir durant

per una sobirana. Una altra comtessa d’Urgell, Teresa

més de tres-cents cinquanta anys la circulació de mone-

d’Entença (1314-1328), també ordenà o concedí fabricar

da pròpia, anomenada agramuntesa pel fet de fabricar-se

moneda al seu nom, però en aquella ocasió es tractava de

exclusivament a Agramunt. Malgrat que no es coneixen

moneda de llautó (sense valor intrínsec). La segona singu-

esments documentals anteriors a 1099, Miquel Crusafont

laritat rau en el fet que les monedes d’Aurembiaix són les

i Anna Maria Balaguer han atribuït alguns exemplars cone-

úniques monedes conegudes anteriors al segle XVI que

guts als comtes Ermengol III (1038-1065) i Ermengol IV

presenten una llegenda escrita en llengua catalana i no

(1065-1092) (BALAGUER 1999, 232-234; CRUSAFONT 2012,

pas en llatí (“comtesa” en lloc de “comitissa”).

169-170). Majoritàriament s’encunyaren diners de billó, és

Totes les monedes agramunteses anteriors al temps

a dir monedes d’argent aliat amb una part indetermina-

d’Ermengol VIII (1184-1200) són avui molt rares i cone-

da —però legalment establerta— de coure, que tenien el

gudes en molt poca quantitat, sovint només gràcies a un

valor circulatori d’un diner agramuntès o d’una dotzena

únic exemplar (és el cas de les monedes 1 i 4 d’aquesta

part d’un sou agramuntès. En menys quantitat també es

col·lecció). Pel que sembla, les fabricacions no van ser

fabricaren òbols o malles, que circulaven pel valor de mig

significatives fins al govern dels comtes Ermengol X (1267-

diner agramuntès (vegeu les monedes 9, 12, 14, 16 i 18).

1314) i Pere II (1347-1408), això sí, sense poder-se acos-

El bàcul —segurament un recordatori pactat de la parti-

tar mai als grans volums de moneda fabricats pels seus

cipació inicial dels bisbes en la fabricació de la moneda

poderosos veïns: el regne d’Aragó (amb la seva moneda

urgellenca— és l’element iconogràfic central més repetit

jaquesa) i el comtat de Barcelona (amb la moneda bar-

a les monedes agramunteses que coneixem. En canvi, les

celonina). Per tant, cal considerar la moneda agramunte-

emissions que presenten el retrat del comte són poques i

sa una moneda, efectivament sobirana i de curs general,

limitades al primer segle conegut de fabricacions (vegeu

però alhora complementària, dins del seu propi territori,

la moneda 2). El bàcul fou empremtat des de mitjans del

de les poderoses monedes reials barcelonina i jaquesa.

segle XII (vegeu les monedes 5 a 14), i cap el 1240 assolí la

La recerca sobre la moneda del comtat d’Urgell ha obtin-

seva representació característica i definitiva: plantat sobre

gut resultats excel·lents durant les darreres dècades. Així,

una línia, entre dos brots de trèvol superats cadascun per

dels 13 tipus monetaris bàsics coneguts per Joaquim Botet

una rodella (vegeu les monedes 15 a 19). Aquest darrer

i Sisó a principis del segle XX (BOTET I SISÓ 1908, 147-164),

model immobilitzat pel que fa a la iconografia es va man-

hem passat als 29 tipus coneguts l’any 2013. Un salt molt

tenir fins poc abans de 1374. Aquell any, el comte Pere II va

important però no definitiu. Malauradament no es coneix

engegar la darrera de les fabricacions de moneda pròpia

cap moneda atribuïble al dissortat comte Jaume II (1408-

del comtat, i va substituir el tradicional bàcul pel seu escut

1413), ni tampoc cap esment documental que ens mantin-

heràldic personal: les armes partides d’Aragó i Urgell, en

gui l’esperança de retrobar-ne mai cap. Tampoc coneixem

la composició metàl·lica (el percentatge d’argent emprat
en cada moneda) de la majoria de les monedes agramunteses. És probable que s’adeqüessin a les característiques
metrològiques i al valor de canvi de les monedes jaquesa
o barcelonina del moment. Ni tan sols podem estar segurs
de llur atribució i seriació cronològica, sobretot pel que fa
a les emissions més antigues, poc conegudes i rares, que
repeteixen el nom d’Ermengol, i que no faciliten gens la
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tasca d’identificar correctament a quin dels deu comtes
que van dur aquest nom pertanyen. Millorar aquestes atribucions i localitzar nous exemplars és un repte per a la
numismàtica del comtat d’Urgell.
Xavier Sanahuja Anguera
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10 Traduccions
1. El condado de Urgell. Aproximación histórica

1. County of Urgell. A historical approach

Prim Bertran†

Prim Bertran†

La intervención carolingia

Carolingian intervention

La intervención carolingia en tierras catalanas marcó los inicios de lo que con el devenir del

The Carolingian intervention on Catalan lands marked the beginning of what eventually became

tiempo fue conocida como Catalunya. El fracaso de la expedición del propio Carlomagno a Zaragoza

known as Catalonia. The failure of the expedition of Charlemagne in Zaragoza (July 778), was that he

(julio del 778), confiado en que la ciudad andalusí se rendiría sin ningún tipo de resultado; la negativa

thought the Andalusian city would surrender without fighting. The last-minute refusal of Al- Husayn,

a última hora de al -Husayn y, además, la estrepitosa derrota de los ejércitos francos en retirada, en

and even the resounding defeat of the Frankish army in retreat, at Roncesvalles, in an ambush perpe-

Roncesvalles, en una emboscada perpetrada por vascones (15 de agosto del 778), cambió totalmente

trated by Vascons (15th August 778), completely overturning the initial value of the Carolingian lands

la relación inicial de los carolingios respecto a las tierras del antiguo reino visigodo. La fuerza de Ab

of the former Visigoth Kingdom. The strength of Ab-Rahman I, Emir of Cordoba prevented further

al-Rahman I, emir de Córdoba, evitó nuevas tentativas separatistas por parte de los señores de la

attempts by separatist lords on the border, while many of the “Hispani” who had participated in the

frontera, al mismo tiempo que muchos de los “hispani” que habían participado en la fallida empresa

failed Carolingian campaign took refuge north of the Pyrenees. Many of them, ecclesiastical and de-

carolingia buscaron refugio en el norte del Pirineo. Muchos de ellos, eclesiásticos y decididos par-

termined participants in the cultural rebuild directed from Aachen, were “Hispans” such as Agobard

ticipantes en el restablecimiento cultural dirigido desde Aquisgrán, eran “hispans”, como Agobard

de Lió, Claudi de Torí, and Teodulf de Orleans. They would shortly meet again being very active in

de Lió, Claudi de Torí o Teodulf de Orleans. Y los reencontraremos en poco tiempo bien activos en

issues that would later, severely affect at the church in Catalonia.

cuestiones que afectaron de forma grave a la Iglesia, que más adelante se denominó catalana.

It seems that about 782 a Frankish mission addressed the ancient lands of Tarragona, led by the

Parece ser que alrededor del 782 una misión franca, encabezada por el clérigo Égila, se dirigió

cleric Égila, intending to rebuild relations between the church and Franks, Visigoths and Mozarabs.

hacia tierras de la antigua Tarraconense con la intención de restablecer las relaciones entre la Iglesia

At the time (between 783 and 788) there was an attempt to rebuild political relations with embassy

franca y la visigótica o mozárabe. Al mismo tiempo (entre 783 y 788) hubo un intento de recuperar las

exchanges between Cordoba and Aachen. In 785 the residents of Girona, seeing the deals that Char-

relaciones políticas, con intercambio de embajadas entre Córdoba y Aquisgrán. Sea como fuere, el

lemagne had given the “Hispanics“ who had sought refuge in his court or his kingdom, decided to

785, los habitantes de Girona, viendo los tratos que Carlomagno había dado a los “hispani” que bus-

surrender to the Franks, on their own initiative. It was the first step of a series of surrenders to come.

caron refugio en su corte o en su reino, decidieron entregarse a los francos, por iniciativa propia. Fue

In 789, the people of Alt Urgell and Cerdanya mimic the actions of those in Girona, and soon after the

el primer paso de todos los que vinieron a continuación. Así, pues, hacia el 789, los hombres del Alt

peoples of Pallars and Ribagorça followed. All this happened in a context of instability on the Northern

Urgell y la Cerdanya imitaron lo que hacía poco habían decidido los gerundenses y muy poco tiempo

Andalusian border, especially after the death of Abd al-Rahman I, and the revolt of Al- Husayn of

después lo hicieron los hombres del Pallars y la Ribagorça. Todo esto ocurría en un contexto de ines-

Zaragoza against Cordoba.

tabilidad en la frontera superior andalusí, especialmente después de la muerte de Abd-al-Rahman I, y
la rebelión de al-Husayn de Zaragoza contra Córdoba.
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Emir Hisam sent troops to punish the rebels and to slow the progress of the Andalusian Franks
south of the Pyrenees. The troops of Abd al- Malik sacked Girona and threatened both Narbonne and

El emir Hisam I envió tropas tanto para castigar a los sublevados andalusíes como para frenar los

Carcassonne. On the return of Duke William of Toulouse the city of Urgell was sacked and destroyed.

avances francos al sur del Pirineo. Las tropas de Abd al-Malik saquearon Girona, llegaron a amenazar

Only changes in Cordoba, with the enthronement of a new Emir, al- Hakam I (796-822), who conside-

Narbona y Carcasona, derrotaron al duque Guillem de Tolosa y, a su retorno, saquearon y destruyeron

red the desirability of avoiding the experiences of recent looting Andalusian either side of the Pyre-

la ciudad de Urgell. Solamente los cambios acaecidos en Córdoba, con la entronización de un nuevo

nees. Hence, towards the end of the eighth century, the court of Toulouse, which was presided over

emir, al-Hakam I (796-822), plantearon la conveniencia de evitar las experiencias de los recientes

by the son of Charlemagne, Louis the Pious, who directed a Hispanogot, Count Borrell, wto fortify

saqueos andalusíes a uno y a otro lado del Pirineo. Fue por ello que, en las postrimerías del siglo VIII,

and defend areas of Alt Urgell and Cerdanya and resettlement of the border, with the strong points of

la corte de Tolosa, que presidía el hijo de Carlomagno, Lluís el Piadós, encargó a un hispanogodo, el

Osona (Vic), Cardona and Casserres, possibly with an objective as large as the conquest of Barcelona.

conde Borrell, quien tenía bajo su cargo las zonas del Alt Urgell y la Cerdanya, la fortificación, defensa

Meanwhile, Urgell had become the only one of the bishopdoms of Tarragona that had main-

y repoblación de la frontera, con Osona (Vic), Cardona y Casserres como puntos fuertes, posiblemen-

tained Episcopal continuity even during the years of 750 to 780, in which the second generation of

te como medida previa al gran objetivo, que era la conquista de Barcelona.

Mozarabs tended to abandon the religion of their parents and ancestors and adopt the dominant

Mientras tanto, Urgell ha llegado a ser el único de todos los obispados de la Tarraconense que

Islam. Probably to try to reduce the gap between Islam and Christianity, an initiative appeared within

mantiene la continuidad episcopal, incluso durante los duros años del 750 al 780, en los cuales la

the church known as the Adoptionist Doctrine. Credited to Bishop Feliu or Félix of Urgell, monk of St

segunda generación de mozárabes tendió a abandonar la religión de sus padres y antepasados

Serni Tavèrnoles, the Adoptionist Doctrine questioned the divinity of Christ (“... adopted son in his hu-

para adaptarse al Islam dominador. Seguramente, para intentar reducir distancias entre el Islam y la

manity, not adoptive son in his divinity, for whom the world was redeemed,” says the Council of Seville

Cristiandad, apareció en el seno de la Iglesia, verosímilmente por iniciativa del obispo Feliu o Félix

of 784). It was in this context that Feliu of Urgell wrote “Felix´s dispute with a Saracen,” a text that has

d´Urgell, monje de Sant Serni de Tavèrnoles, la que conocemos como doctrina adopcionista, que

not been preserved, but it should contain and defend their adoptionist positions.

cuestionaba la divinidad de Cristo (“…hijo adoptivo en su humanidad, hijo no adoptivo en su divini-

But the proposal and theological attitude Feliu of Urgell took place in the context of first occu-

dad, gracias al cual fue redimido el mundo”, recuerda el concilio de Sevilla del 784). En este contexto

pation, and then, domination over Hispanic Carolingian lands (Girona had fallen 785) and why Charle-

fue cuando Feliu d´Urgell escribió la Disputa de Félix con un sarraceno, un texto que no se ha conser-

magne and his court, and above all the church defended orthodoxy. Urgell is also disassociated from

vado, pero que debería de contener y defender sus posiciones filoadopcionistas.

the city of Toledo, also governed by adoptionist Elipand, initiating a major campaign of condemna-

La propuesta y la actitud teológica de Feliu d´Urgell, no obstante, tuvo lugar en el contexto de

tion. Charlemagne himself convened a council in Ratisbona (792), which condemned the heresy and

primera ocupación y dominio carolingio sobre tierras hispánicas (Girona se había librado el 785) y por

sent Feliu to Rome, forcing him to profess his orthodoxy. Adoptionism was convicted again in front of

ello Carlomagno y su corte, sobre todo los grandes eclesiásticos, sea por defensa de la ortodoxia,

an irretractable Feliu, at the new Council of Frankfurt (794), with condemnation at the request of Alcuí

sea también por desvincular Urgell de la metrópolis de Toledo, regida por el también adopcionista

of York to the position taken by Feliu.

Elipand, iniciaron la gran campaña de condena del error feliciano. El mismo Carlomagno convocó

The diocese of Urgell was entrusted to Leidrad of Lyon (799-806), one of the highest Hispanic

un concilio en Ratisbona (792), que condenó la herejía y envió a Feliu a Roma, obligándole a hacer

confidants of Charlemagne, who in turn came to reform and redirect the strictest orthodoxy in the

profesión de fe ortodoxa. El adopcionismo fue condenado de nuevo, ante un irretractable Feliu, en

clergy of Urgell. Starting at the monastery of Tavèrnoles where adoptionism had begun. Strict Bene-

el nuevo concilio de Frankfurt (794), con firme condena a instancias de Alcuí de York de la posición

dictine rules were imposed on the monastery while the older monks sought refuge on the border with

adoptada por Feliu.

Islamic lands in lower Solsona, close to Ardèvol. Among the most important consequences of the re-

El obispado de Urgell fue confiado a Leidrad de Lió (799-806), uno de los hispanos de máxima
confianza de Carlomagno, quien a su vez procedía a reformar y reconducir a la más estricta ortodoxia
al clero urgellense, empezando por el monasterio de Tavèrnoles, donde aparentemente surgió el

forms included the separation of Urgell and the city of Tarragona’s allegiance to the city of Narbonne,
which lasted until the recapture of Tarragona.

adopcionismo. La regla benedictina se impuso desde este cenobio, mientras que los antiguos monjes

The Early Carolingian Counts

fueron a refugiarse a la frontera con tierras islámicas, por el bajo Solsonès, cerca de Ardèvol. Entre

Meanwhile the administration would control Carolingian “pagus“ Urgell illite, which was roughly the

las consecuencias más relevantes habría que citar la desvinculación de Urgell de la metrópolis ta-

same as the current Alt Urgell. We do not have the names of the first counts until that of Borrell I, who

rraconense y su adscripción a la sede metropolitana de Narbona, que duró hasta la reconquista de

was jointly the Count of Urgell and Cerdanya from 813. He was stripped of his position in 820, and

Tarragona.

Lluís el Piedós substituted him with Asnar I Gal·lí (820-832), who had been expelled from the county

Los primeros condes carolingios

of Aragon by a revolt led by his son. He then sought refuge at the court of Toulouse and received a
commission to govern the counties of Urgell and Cerdanya. His task was to defend and re-populate

Mientras tanto la administración carolingia controlaría el “pagus” urgellitano, que a grandes rasgos

the southern border areas. Succeeded by his son, Gal·lí I Asnar (824-834), whose government lasted a

sería la actual comarca del Alt Urgell. No tenemos nombres de los primeros condes hasta Borrell I, quien

decade until he was replaced by Sunifred I (834-848), a member of the family of the Counts of Carcas-

fue conde simultáneamente de Urgell y de la Cerdanya desde el 813. Este personaje fue desposeído de

sonne and Count Bel·ló from Conflent. He starts the Count of Urgell lineage. In 842, an expedition of

su cargo el 820 y Lluís el Piadós lo sustituyó por Asnar I Gal·lí (820-832), quien había sido expulsado del

the Emir of Cordoba Abd al- Rahman II and Mussa ibn Mussa, who had crossed the central lands of Ca-

condado de Aragón por una rebelión de su yerno y, después de buscar refugio en la corte de Tolosa,

talonia, stopped and faced eachother Narbonne. It was probably in the area of the Ribes Valley, where

recibió el encargo de gobernar los condados de Urgell y Cerdanya, con el cometido de defenderlos

the Cordovan army slowed. It is possible that the army was stopped by Sunifred and because of this

y repoblarlos en las zonas fronterizas meridionales. Habiendo sido sucedido por su hijo, Gal·lí I Asnar

Carles el Calb presented him with the governance of the territories formed by Barcelona, Girona and

(824-834), su gobierno duró una década, hasta que fue sustituido por Sunifred I (834-848), miembro de

Narbonne. Before this they had been governed by the Frank Bernat de Septimània. He also controlled

la familia condal de Carcasona y del conde Bel·ló, originarios del Conflent. Con él comenzaría el linaje

Narbonne, Agde, Besiers, Lodeva, Melguelh and Nimes. He was a very important person who held

de los condes privativos de Urgell. El 842 detuvo la expedición del emir de Córdoba Abd al-Rahman II y

no titles. On the death of Sunifred I the lands reverted to the governance of the Carolingian kings.

de Mussa ibn-Mussa, quienes habían cruzado las tierras centrales de Cataluña y se dirigían a Narbona.

The area consisting of the counties Urgell-Cerdanya-Conflent were ruled by an enigmatic Earl

Seguramente fue en la zona del Valle de Ribes donde se frenaron los ejércitos cordobeses. Es posible

Salomó (849-870) on the death of Sunifred I. Perhaps a relative of his nephew, Bel·ló of Carcassonne.

que el prestigio de este hecho hiciera tomar a Carles el Calb la decisión de confiarle el conjunto de terri-

Very little is known about him. However, he is referred to in the narrative of a journey to Córdoba

torios formado por Barcelona-Girona-Narbona, junto con los de Urgell y la Cerdanya. Sunifred se encar-

which took place in 863, to request the return of the remains of St. Vincent that were in Zaragoza. But

gaba, por decisión de Carles el Calb, de estos condados gobernados anteriormente por el franco Bernat

rather this appears to be a diplomatic trip to avoid interference of Córdoba with the revolt of Humfrid,

de Septimània y que comportaba también el gobierno de Narbona, Agde, Besiers, Lodeva, Melguelh y

Count of Barcelona. The oldest Catalan historiography and the “Gesta comitum Barchinonensium” in

Nimes, hecho que le convirtió en un personaje de altísima relevancia y le dio una hegemonía a Septi-

particular, do not speak well of this character, even attributing to him, without any basis, the murder

mània y a Gòtia equivalente de hecho a la de los duques, aunque Sunifred I nunca se intituló con ese

of the father of Guifré el Pelós. This interpretation of a character so important in the history of Urgell

cargo, y lo hizo más tarde con los de conde y marqués. Sunifred I permaneció en el cargo, a diferencia

must be interpreted in the context of contemporary tensions between lineages or Hispanogots and

de los anteriores, hasta su muerte, asegurando su fidelidad y la de la tierra a los monarcas carolingios.

local Frank governments that were imposed on from the court of Carles el Calb. His appointment to

El conjunto de los condados formados por Urgell-Cerdanya-Conflent, tras la muerte de Sunifred I,
fue regido por un enigmático conde Salomó (849-870), quizás un pariente de él y verosímilmente sobri-

10

Urgell and Cerdanya should also be interpreted as the will of Carles el Calb to keep a certain balance
between the native speaking counts and the Frankish counts in the east.

no de Bel·ló de Carcasona. Se trata de un personaje escasamente conocido y de quien sabemos bien

The death of Salomó vacated the countships of Urgell-Cerdanya, Berga and Conflent. In the

poco. No obstante, se hace referencia a su persona en la narración de un viaje a Córdoba, que acaeció

dieta d’Attigny, of 870 Carles II el Calb decided to entrust these territories to the proven children

hacia el 863, para solicitar la devolución de los restos de Sant Vicenç que estaban en poder del valido de

of Sunifred I: Guifré el Pelós received Urgell-Cerdanya, and Miró the Elder, received Conflent in 871,

Zaragoza, aunque parece más bien que se trató de un viaje diplomático para evitar la ingerencia cordo-

which are already documented. Little is known about the time Guifré was Count of Urgell. But their

besa durante la sublevación del conde Humfrid de Barcelona. La historiografía catalana más antigua, y

important work was the resettlement of southern and eastern areas of the county, while assuring the

los “Gesta comitum Barchinonensium” de forma especial, dejan en mal lugar la fama de este personaje,

southern limits in a line along Rialb, Pallerols, Clua, Madrona, Torredenegó and Solsona up to the Port

hasta el punto que se le atribuyó, sin ningún fundamento, el asesinato del padre de Guifré el Pelós. Esta

del Comte, where the Sierra Ensija crossed into the county of Cerdanya.

interpretación de un personaje tan relevante del ámbito urgellense se ha de considerar en el marco de las

On the death of Guifré, as a result of the implementation of decisions of Quierzy —sur— l’Oise

tensiones coetáneas entre los linajes hispanogodos o autóctonos y los gobernantes francos impuestos

(877), Guifré el Pelós distributed the domains as freeholds between his children. As a result of this
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desde la corte de Carles el Calb. Su nombramiento para el Urgell y la Cerdanya se puede interpretar

deal, Urgell and Cerdanya are permanently separated, and the son entrusted is Sunifred II (897-948),

también como la voluntad de Carles el Calb de guardar un cierto equilibrio entre condes autóctonos a

who was the first proprietary and unique Earl. During his long participation in government affairs of

poniente y condes francos en los condados de levante.

the Pallars, he is especially known for having organized and chaired the meeting in the church in 914

La muerte de Salomó dejó vacantes los condados de Urgell-Cerdanya, Berga y Conflent. Por

where the merged assets of old decayed monasteries were assigned to the Benedictine monastery

ello en la dieta de Attigny, del 870, Carles II el Calb decidió confiar estos territorios a los hijos de su

now known as San Sadurní Tavèrnoles. When he died without descendants, his nephew Borrell II of

probado fiel Sunifred I: Guifré el Pelós recibió Urgell-Cerdanya, y Miró, denominado el Vell, recibió el

Barcelona (948-993) inherited the county. The time of the government Borrell II co-incided with the

Conflent, al menos desde el 871, en que ya aparecen documentados. De la actividad de Guifré como

grand assault by al-Mansur on the Catalan region, especially the city of Barcelona and surroundings

conde de Urgell sabemos poco. Sin embargo, fue notoria su labor de repoblación de los territorios

(985), which left a deep wound, both physical and mental on the inhabitants. As a result of this attack

meridionales en la línea de Rialb, Pallerols, la Clua, Madrona, Torredenegó y Solsona, hasta el Port del

and the refusal of the French King Lotari I not to send his aid, as well as the change of dynasty when

Comte, donde, por la sierra de Ensija, se pasaba al condado de Cerdanya.

Hug Capet became King of France, made Borrell II and his successors never renew their allegiance.

Tras la muerte de Guifré, y como consecuencia de la aplicación de las decisiones de Quierzy-sur-

The work Borrell II during his time as Count of Urgell is noted for reinforcing the border with the

propiedad. Como consecuencia de este reparto, Urgell quedará separado definitivamente de Cerdan-

town and castle of Solsona, close to Cardona, that was re-populated by means of generous rewards,

ya y será confiado al hijo Sunifred II (897-948), quien fue el primer conde privativo, exclusivo y único.

the area of Sanaüja-Torà was expanded, and making several donations to the monasteries of Sant

En el transcurso de su longevo gobierno intervino en asuntos del Pallars y, sobre todo, es conocido

Serni de Tavèrnoles and Santa Cecília d’Elins, not to mention the concessions made in favour of the

por haber convocado y presidido la asamblea cristiana del 914, en la cual se refundieron los bienes de

church of Sant Feliu de Castellciutat which was consecrated (952) during the pontificate of Bishop

antiguos monasterios decadentes y se los adscribió al cenobio, por entonces ya benedictino, de Sant

Guisad II, tithe proprietary valley of Andorra, the church and the castle of Sant Vicenç d’Enclar and the

Sadurní de Tavèrnoles. Tras su muerte sin descendencia heredó el condado su sobrino Borrell II de Bar-

freehold of the counties of Encamp and Canillo the starting point of episcopal domain on the Valleys

celona (948-993). La obra de gobierno de Borrell II coincidió con el gran asalto de al-Mansur por tierras

of Andorra . The rights and property of the bishop of Urgell to Andorra, widened again in 988 with a

catalanas, y especialmente sobre la ciudad de Barcelona y su periferia (985), que dejó una profunda

swap agreed between the Count of Urgell, Barcelona and Bishop Salla, under which exchange, the

herida tanto física como en el ánimo de sus habitantes. Como consecuencia de este hecho y ante la

church of Urgell yielded several rights and property located in the counties of Berga and Cerdanya

negativa del rey franco Lotari I de ayudar a sus vasallos atacados, además del cambio de dinastía al

(Sagàs, Merlès, Castell d’Areny, Pardines), while the bishop and canons were compensated with seve-

entronizar Hug Capet en Francia, hizo que no renovaran nunca más el juramento de fidelidad ni Borrell

ral properties within the county, especially in the valleys of Andorra, the towns of Lòria, Santa Coloma,

II ni sus sucesores. Se puede hablar, pues, del primer paso claro hacia la independencia de Catalunya.

Andorra and Ordino. In his will he granted the town of Tuixen to the Bishop of Urgell.

La obra de gobierno de Borrell II en el condado de Urgell destaca por haber reforzado la frontera,
con el núcleo y castillo de Solsona, cercano al de Cardona, que repobló con una carta de franquicias

The Ermengol Dynasty

enormemente generosa: amplió este espacio descanterado de la marca por Sanaüja-Torà; y fue en-

On the death of Borrell II in 993 in Castellciutat the title of Count of Urgell went to his second

contrado entregando diversas donaciones a los monasterios de Sant Serni de Tavèrnoles y de Santa

son, Ermengol I of Urgell (992-1010), who started the long dynasty with a family name that is identified

Cecilia d´Elins, sin olvidar las concesiones hechas a favor de la iglesia de Sant Feliu de Castellciutat, a

with the Counts of Urgell.

raíz de su consagración (952) bajo el pontificado del obispo Guisad II; todos los diezmos dominicales

Ermengol I made the area of Urgell more widely known in Europe. We know of his trips to Rome

del valle de Andorra, la iglesia y el castillo de Sant Vicenç d´Enclar, y los alodios condales de Encamp

(998 and 1001), where he was received by Pope Silvestre II, the former monk Gerbert d’Orlhac who

y Canillo, punto de partida del dominio episcopal sobre los Valles de Andorra. Los derechos y bienes

knew Catalonia, and he met with Emperor Otó III (BONNASSIE, I, 297 ) a resident of the Christian ca-

de la mitra de Urgell a Andorra se ampliaron una vez más con la permuta pactada el 988 entre el

pital . The Emperor encouraged travel by the clergy of Urgell, the Pyrenees, Occitania (Le Puy, Santa

conde de Urgell-Barcelona y el obispo Sal·la, en virtud de la cual la iglesia urgellense cedía al conde

Fe de Conques) and Italy (Monte Gargano), as part of that great opening up of the world by the year

diversos derechos y bienes ubicados en los condados de Berga y Cerdanya (Sagàs, Merlès, Castell

thousand, making pilgrimages as a form of contact with other parts of Western Europe and even to

d´Areny, Pardines), mientras que el obispo y sus canónigos eran compensados con diversas propie-

Jerusalem. The destination of many Catalan pilgrims was Santiago de Compostela. On a second visit

dades dentro del condado y, sobre todo, en los Valles de Andorra, en las villas de Lòria, Santa Coloma,

to Rome, Count Ermengol accompanied Bishop Salla, and both convinced Pope Silvestre II to grant

Andorra y Ordino. En su testamento otorgó la villa de Tuixen a la canónica de Urgell.

the famous concession, still preserved in Arxiu Capitular d’Urgell, in which the Pope, with his eminent

La dinastía de los Ermengol
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One can therefore speak of this as the first clear step towards independence for Catalonia.

l´Oise (del 877), Guifré el Pelós repartió sus dominios entre sus hijos, igual que si fueran de su plena

and undisputed authority confirms all the rights and possessions of the Bishop of Urgell to the land
of Andorra.

La muerte de Borrell II el 993 en Castellciutat convirtió el condado de Urgell, de manera definiti-

Ermengol I is accused of murder, and punished with fifteen years of penance, which he redeems

va, en una dinastía privativa, que será conocida con el nombre de los Ermengol, dado que fue su hijo

with the gift of the towns of Sallent and Arcavell (997) in favour of the cathedral. The relationship

segundo, Ermengol I de Urgell, llamado el de Córdoba (992-1010), quien inauguró la larga dinastía

with the bishops was very close to the point that he was able to agree with Bishop Salla his episcopal

de personajes que mantuvieron este nombre y lo identificaron con la casta de los condes de Urgell.

successor, which he wanted for his nephew, the future Bishop Ermengol (1003).

De Ermengol I (993-1110) se puede decir que, gracias a él, Urgell se abrió más amplia y decidida-

Ermengol I launched campaigns against the Muslims of Lleida, and was taken prisoner at the

mente a Europa. Conocemos sus viajes a Roma (998 y 1001), donde fue recibido por el papa Silvestre II,

Battle of Albesa (1004), where Berenguer, Bishop of Elna was killed. Ermengol I is remembered by

el antiguo monje Gerbert d´Orlhac, buen conocedor de las tierras catalanas, y también se entrevistó con

everyone as the person who took part in the famous Catalan expedition of 1010, after the crisis of the

el emperador Oto III (BONNASSIE, I, 297), residente habitual en la capital de la cristiandad. Favoreció la

Caliphate of Cordoba on the death of al- Mansur. That expedition led to great prestige and amounts

presencia y los viajes de clérigos urgellenses a santuarios ultrapirenaicos, de Occitania (Le Puy, Santa Fe

of money for the Catalan counties, which was repeated in successive years (1013, 1017, and 1024).

de Conques) y de Italia (Monte Gargano), en el marco de aquella gran apertura al mundo que se produjo

Ermengol I was killed in this expedition (21 June 1010) along with Bishops Aeci of Barcelona, Arnulf

en torno al año mil y que hizo de la peregrinación una forma de entrar en contacto con otros lugares de

of Vic and Odó of Girona. Economic growth of the county under Ermengol I is quite evident with the

Europa occidental e incluso de Jerusalén, destino también de numerosos peregrinos catalanes, como

tendency to hoard until at least 1020. The Will of Ermengol I lists items such as a sword that appeared

también lo fue Sant Jaume de Santiago de Compostela. Precisamente en la segunda visita a Roma, el

to be gold and a saddle embossed with silver (BONNASSIE 1979, I, 342).

conde Ermengol acompañó al obispo Sal·la y ambos consiguieron del papa Silvestre II la concesión de

The son and successor, Ermengol II el Pelegrí (1010-1038) began his reign as a child under the

la famosa bula, conservada hoy en día en el Arxiu Capitular d´Urgell, en la cual el Papa, con su autori-

tutelage of his uncle Ramon Borrell of Barcelona. It was with the help of Count of Barcelona that he

dad eminente e indiscutible, confirma todos los derechos y posesiones del obispo de Urgell en tierras

reconquered Montmagastre, Alòs, Rubió, Artesa, Vernet and Malagastre, thus ruling the key part of

andorranas.

the Mig Segre. All these territories were ruled over by Ermengol II on behalf of the Count of Barcelona.

Acusado de homicidio y penalizado con quince años de penitencia, se redimió con la donación

The young age of Ermengol II and the length of time of his tutelage/guardianship make this

de las villas de Sallent y Arcavell (997) a favor de la catedral. La relación con los obispos fue muy es-

first third of the eleventh century a difficult period to maintain authority in Urgell. “The Lords have

trecha, hasta el punto que pactó con Sal·la su sucesión episcopal, que este deseaba para su sobrino,

been moving strongly enough to almost own“ (SABATÉ 1995, 23). This explained the action of Bishop

el futuro obispo Ermengol (1003).

Ermengol conquering Guissona and reorganizing the southern part of the county, on the border with

Realizó campañas contra los musulmanes de Lleida y fue hecho prisionero en la batalla de Albesa (1003), en la cual falleció Berenguer, obispo de Elna. Se recuerda a Ermengol I como el personaje

Barcelona - Osona (1024). And later, the intervention of Arnau Mir de Tost, who controlled the valley
of Àger also adjoining lands that today are in Aragon.

que participó en la famosa expedición catalana del 1010, después de la crisis del califato de Córdoba

The Count of Urgell and Arnau Mir de Tost have been shown to have trade and communications

tras la muerte de al-Mansur. Aquella expedición que reportó prestigio y especialmente dinero a los

throughout Europe. We know that they had clothes from Cyprus and al-Andalus, mirrors from India,

condados catalanes fue repetida en años sucesivos (1013, 1017, 1024), aunque el conde urgellense

ornaments from France and Germany as well as chess sets with a Moorish or Indian origin. Not only

perdió la vida en ella el 21 de junio de 1010, como muchos otros participantes en la expedición (entre

that but their properties and land were huge, distributed throughout Urgell, Pallars and Ribagorça.

ellos los obispos Aeci de Barcelona, Amulf de Vic y Odó de Girona). Respecto al crecimiento económi-

Ermengol II, following the example of many of his contemporaries, undertook a pilgrimage to

co del condado bajo el mandato de Ermengol I hay síntomas claramente evidentes en la tendencia a

the Holy Land. Here he died and was buried. Again the situation was repeated with another younger

atesorar, al menos hasta el 1020. Con un vistazo a su testamento vemos aparecer una espada realzada

son inheriting, Ermengol III (1038-1066), called “el de Barbastre”. Allied with his contemporary, Ramon

de oro, una funda de oro, una fíbula de oro, una silla de montar realzada de plata, un freno de oro, seis

Berenguer I of Barcelona (1022-1076), they signed agreements against the Count of Cerdanya, and

“anaps” de plata o dos escudillas de plata (BONNASSIE 1979, I, 342).

both made a joint military campaign against the Muslim King of Zaragoza (1058), which led to the con-

Su hijo y sucesor, Ermengol II, llamado el Pelegrí (1010-1038), reinó cuando aún era un niño, bajo

quest of Pilzà, Purroi, Estopinyà and Canyelles. RIbagorça was incorporated in the county and diocese

la tutela de su tío Ramon Borrell de Barcelona. Gracias a la ayuda del conde de Barcelona se recon-

of Urgell and paved the way for the conquest of Barbastre. Earlier, Ramon Berenguer I of Barcelona,

quistó Montmagastre, Alòs, Rubió, Artesa, Vernet, Malagastre, dominando así el paso clave del Mig

taking advantage of the young Count of Urgell, carried out the conquest of Camarasa and Cubells (c.

Segre. Todos estos territorios los tendría en feudo para el de Barcelona.

1050), which form the “Marquesat“. This has been interpreted as a way to prevent the expansion of

Precisamente la larga minoría de este conde, igual que la del conde siguiente, hizo de este

Urgell southward toward Balaguer, Lleida and the Ebro valley.

primer tercio del siglo XI una etapa difícil para la autoridad condal en el Urgell. Como dice F. Sabaté,

The last war activity of Ermengol III, at the age of 38, was to aid Sancho Ramírez of Aragon in

“els senyors amb prou força han anat avançant pràcticament per propi compte” (F. SABATÉ 1995, 23),

the conquest of Barbastre. The reason for this aid in a distant land in the county was for two reasons:

y así se explicaría en primer lugar la acción del obispo Sant Ermengol conquistando Guissona y reor-

1) because of kinship; the wife of the fourth Earl, Sancha, was the daughter of Ramir I of Aragon, and

denando la zona más meridional del condado, en el límite con el de Barcelona-Osona (1024), y más

thus the two rulers were brothers in law; 2) it was not a battle but a siege which lasted for a year. The

tarde la intervención de Arnau Mir de Tost, que controló todo el valle de Àger y se introdujo también

death of Ermengol at the hands of al-Muqtàdir ibn Hud in Zaragoza, on 17th April 1065, meant that

en tierras hoy en día de Aragón.

Urgell returned to the situation of minority governments and regencies. Countess Sancha took charge

El ejemplo de Arnau Mir de Tost pone de manifiesto cómo el condado de Urgell y el vizcondado
de Àger existían de pleno derecho en aquella Europa de los intercambios y de las comunicaciones.

of the government for several years, similar to what happened in the county of Barcelona during the
time of Ramon Berenguer I.

Sabemos de él que poseía ropa de Chipre y de al-Andalus, espejos de la India, ornamentos de Francia

The heir, Ermengol IV (1065-1092) began his reign at twelve years old. It was a time used by the

y de Alemania, así como juegos de ajedrez de origen árabe o indio. Sus propiedades eran inmensas

Urgell nobility (Ribelles, Pons, Alentorn, Peralta, Puigverd, etc.) to consolidate their power. From 1075

y estaban distribuidas no solamente por el condado de Urgell sino también por el de Pallars y la

he began to rebuild the county authority, in a role that had alliances with neighbouring kingdoms,

Ribagorça.

such as the wedding of his sister Felicia to Sanç Ramírez of Aragón, while continuing a good relation-

Ermengol II, siguiendo el ejemplo de muchos de sus contemporáneos, emprendió peregrina-

ship with Ramon Berenguer I of Barcelona, and collaborating in the campaigns of Pere I of Aragon.

ción hacia Tierra Santa, donde murió y fue sepultado. Nuevamente se repetía la situación de otra

In the small kingdoms of Fraga and Lleida the Muslims were ejected, and, at the end of his reign, a

minoría de edad, la del hijo Ermengol III (1038-1066), llamado el de Barbastre. Fiel aliado de su con-

forceful period of recapture, taking strong holds such as Calassanç, Pilzà, Calladrons and Peralta,

temporáneo Ramon Berenguer I de Barcelona (1022-1076), firmó pactos junto a él contra el conde de

and in the south, completing the conquest of northern Mascançà, La Fuliola, Gerb, using Balaguer

Cerdanya, y ambos entablaron campaña militar conjunta contra el rey musulmán de Zaragoza (1058).

to prepare for their conquest. Thus there was a frontier line Guissona-Agramunt-La Ràpita-Gerb. The

De aquí procede la conquista de Pilzà, Purroi, Estopinyà y Canyelles, en la Ribagorça, incorporados

inhospitality of these hostile new lands to the county of Urgell is shown by the incentives offered to

al condado y al obispado de Urgell, preparando así el camino para la conquista de Barbastro. Por

new settlers, such as in La Fuliola. The big winners were the lower and middle nobility such as Guillem

otro lado, y con anterioridad, Ramon Berenguer I de Barcelona, aprovechando la minoría de edad del

Isarn de La Fuliola, Guillem of Meià, Bernat of Vilves, Arnau Dalmau and also the authority of Santa

conde de Urgell, llevó a cabo la conquista de Camarasa y de Cubells (c. 1050), que formarán el “Mar-

Maria of Solsona, which received major territories (later the property of Castell del Remei, formerly

quesat”. Este hecho ha sido interpretado de alguna forma como una manera de cortar las alas y evitar

known as the Bishop’s Tower) and the monastery of Gualter or Tavèrnoles (in Bellcaire). Ermengol

la expansión de Urgell hacia el sur, en dirección a Balaguer, Lleida y el valle del Ebro.

IV, reinforced the triumph of the military action, and recovered his supremacy over the nobility, by

La última actividad bélica del conde, a los 38 años, fue la ayuda que le prestó a Sancho Ramírez
de Aragón en la conquista de Barbastro. El motivo de esta ayuda, en un territorio alejado del conda-

10

qualifying expressions such as “consul“, “dux” and others that indicated his clear ascendancy over
“nobilies viri“ or “primates sui palacii“, alluded to in contemporary documents .

do, se debía a dos causas: 1) por razón de parentesco, pues la cuarta esposa del conde, Sança, era
hija de Ramir I d´Aragó y, por tanto, los dos soberanos eran cuñados; 2) no se puede menospreciar
la consideración de cruzada que se otorgó a la no exitosa conquista y asedio de Barbastro, de un
año de duración. La muerte del conde-gobernador de Barbastro, Ermengol, a manos de al-Muqtàdir

The move towards Castile and Leon. Urban progress. The County expands to
the South

ibnHud, de Zaragoza, el 17 de abril de 1065, hizo que Urgell regresara a la reiterada situación de

The successor, Ermengol V (1092-1102), passed almost unnoticed except for the fact that he ma-

minorías gobernantes y de regencias y tutorías. La condesa Sança se encargó del gobierno durante

rried Maria Ansúrez, daughter and heiress of “el Senyor de Valladolid”, virtually leaving the governing
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unos años, de forma similar a lo que había sucedido en el condado de Barcelona en tiempos previos

of Urgell in the hands of Viscount Guerau Ponç of Cabrera. It appears that he died in Mollerussa, in an

de Ramon Berenguer I.

Islamic counter attack after the first attempt to conquer Balaguer (1101).

El heredero, Ermengol IV (1065-1092), reinó con tan solo doce años de edad. Fue la época en que

His son, Ermengol VI (1102-1154), remained under the tutelage of his grandfather and, aided by

la nobleza urgellense (Ribelles, Pons, Alentorn, Peralta, Puigverd…) aprovechó para consolidar sus

Viscount Guerau Ponç and the collaboration of Ramon Berenguer III of Barcelona achieved the con-

poderes. A partir de 1075 comenzó a rehacerse la autoridad condal. Tuvieron un papel relevante las

quest of the city of Balaguer, at the southern borders of the county, which was then converted into

alianzas con los reinos vecinos, como el enlace de la hermana del conde, Felicia, con Sanç Ramírez de

the capital, while Agramunt retained its primacy with regard to the economy, and the place of minting

Aragón, mientras continuaba el buen entendimiento con Ramon Berenguer I de Barcelona. Colaboró

in county-called “diners d’Agramunt”. In adulthood, Ermengol VI returned to Urgell, where he married

en las campañas de Pere I de Aragón. Cobró parias de los reyezuelos musulmanes de Fraga y Lleida

Arsenda of Àger, daughter of Guerau Ponç of Cabrera. He took part in the conquest of Zaragoza,

e inició, al final de su reinado, una enorme actividad de reconquista, tomando núcleos fuertes como

helping Alfons I of Aragon (1118). In 1133, he renounced in favour of the Bishop and the Chapter of

Calassanç, Pilzà, Calladrons y Peralta, y por el sur completó la conquista del norte de Mascançà, de La

Urgell all rights he retained or may have in the future of the Valleys of Andorra, ordering that in future

Fuliola a Gerb, con tal de envolver Balaguer y preparar su conquista. Quedaba, así, la línea Guissona-

its people swear allegiance to the Bishop and his successors as good subjects . What is more of more

Agramunt-La Ràpita-Gerb como línea de frontera. De la dificultad y fiereza de aquellas nuevas tierras

revelence is the collaboration with Ramon Berenguer IV of Barcelona in the conquest of Lleida (1149),

incorporadas al Urgell nos queda el recuerdo en numerosas expresiones de cartas de poblamiento,

in which the peoples of Urgell were given the right to settle in the city as well as other parts of Segriá

como la de La Fuliola. Los grandes beneficiados fueron la pequeña y mediana nobleza, como Guillem

such as Algerri, Alfarràs, Almenar etc. The trajectory south occupied the last stage of his life. Alfons VII

Isarn de La Fuliola, Guillem de Meià, Bernat de Vilves, Arnau Dalmau, pero también la canónica de

helped in the campaign of Almeria (1147) and participated in the occupation of Calatrava.

Santa Maria de Solsona, que recibió grandes territorios (más tarde la propiedad del Castell del Remei,

With this reign all aspirations of future expansion of Urgell ended. The conquest of Lleida put

conocida antiguamente como la Torre del Bisbe), así como el monasterio de Gualter o el de Tavèr-

a stop to any attempt of future conquests. The heir, Ermengol VII (1154-1184), had to search for a

noles (caso de Bellcaire). Ermengol IV, reforzado con el triunfo de su acción bélica y recuperando la

more promising future in distant lands, a family tradition, but he felt much more attracted to western

ascendencia sobre la nobleza, no dudó en calificarse como “cónsul”, “dux” y otras expresiones que

peninsular kingdoms. It has been said that he was more Senor de Valladolid than Count of Urgell. A

denotan la clara ascendencia sobre los “nobiles viri” o los “primates sui palacii”, a los que aluden los

good servant to Ferran II of Leon, rather like a Lieutenant, he took many castles, was the co-founder

documentos coetáneos.

of the Military Order of Santiago and mainly responsible for the repopulation of Ciudad Rodrigo and

Viraje hacia Castilla y León. Progreso urbano. El condado se meridionaliza

His work in Urgell included the franchise concessions for Agramunt (1163) and Balaguer (1174),

El sucesor, Ermengol V (1092-1102), pasó casi desapercibido. Una vez casado con María Ansúrez,

with a clear influence from the Lleida Town Charter 1150, which would be the starting point of the

hija y heredera del señor de Valladolid, abandonó prácticamente el gobierno de Urgell en manos del

municipal organization of both towns. It is also the time of the founding of the canonical premons-

vizconde Guerau Ponç de Cabrera. Parece ser que murió en Mollerussa, en una reacción islámica

tratenca Bellpuig de Les Avellanes (1166) which became his mausoleum and that of his immediate

derivada de la primera y frágil conquista de Balaguer (1101).

successors. His wife, Dolça, and widow, was the founder of the Cistercian monastery of Les Franque-

Su hijo, Ermengol VI (1102-1154), quedó bajo la tutela de su abuelo, y este, ayudado por el vizconde
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Ledesma in the castilian’s Extremadura, while directing the Castilla army in taking Alcàntara (1167).

ses (1186).

Guerau Ponç y la colaboración de Ramon Berenguer III de Barcelona, consiguió la conquista de la ciu-

With the heir Ermengol VIII (1184-1209) there began a stage of dynastic decline. The Viscounts of

dad de Balaguer, en los confines meridionales del condado, convertida a partir de entonces en capital,

Àger, the Cabrera family, accustomed to the absence of the Count, had strengthened their power and

mientras que Agramunt conservaba la primacía en la economía en tanto que ceca condal y lugar de

presence throughout the last decades. They faced the Count and refused to pay him homage with the

acuñación de los denominados “diners d´Agramunt”. Con la mayoría de edad de Ermengol VI, regresó

castles of Os and Àger. Despite his long stays in Castile and Leon, he is also dealing with Urgell and

al Urgell, donde se casó con Arsenda d´Àger, hija de Guerau Ponç de Cabrera. Tomó parte en la con-

with a proclamation of both peace and truce with Agramunt and Castelló de Farfanya (1187), as an act

quista de Zaragoza, ayudando a Alfons I d´Aragó (1118). El 1133 renunció, a favor del obispo y cabildo de

of sovereignty, and strength especially towards the Viscount of Àger. This Urgell policy is also evident

Urgell, a todos los derechos que conservaba o pudiera tener en el futuro sobre los Valles de Andorra,

around 1198, when Albigenses troops invaded Alt Urgell and looted La Seu with the help of Ramon

ordenando que en el futuro sus habitantes jurasen fidelidad al obispo y a sus sucesores como buenos

of Cervera, Senyor de Juneda. Defeat of the Count of Foix, and Pere the Catholic managed to make

vasallos. Y todavía es más digna de mención la colaboración con Ramon Berenguer IV de Barcelona

them sign a truce in Lleida (1203) that momentarily stops the struggle between Urgell and Foix. The

en la conquista de Lleida (1149), ciudad de la cual recibió una parte en feudo y donde los urgellenses

last period of Ermengol VIII was turbulent years for the resurgence of tensions with the Cabrera family,

estuvieron presentes como repobladores, no solo en la ciudad sino también en algunos parajes del

who foresaw the death of the Count with no male heir. The daughter Aurembiaix, and the widowed

Segrià, como Algerri, Alfarràs, Almenar, etc. La trayectoria castellana del conde ocupó la última etapa

Countess Elvira of Subirats, given the uncertainty of the dynastic continuity and caprices of Cabrera,

de su vida. Ayudó a Alfons VII en la campaña de Almería (1147) y participó en la ocupación de Calatrava.

were placed under royal protection. Aurembiaix was a good and promising daughter and heiress of

Con este reinado se acaban las futuras aspiraciones de expansión del Urgell. La conquista de

James, the heir to the kingdom Aragon and the County of Barcelona. The war against the Viscount to

Lleida cortaba las alas a cualquier intento de conquistas futuras. El heredero, Ermengol VII (1154-1184),

appease his pretensions was waged by Cardona and achieved almost the area of Lower Urgell, in the

sea por buscar un fututo más prometedor en tierras lejanas, sea por la arraigada tradición familiar,

triangle between Agramunt-Balaguer-Linyola. It was necessary to proceed with the resettlement of

se sintió mucho más atraído por los reinos occidentales peninsulares. Se ha dicho que se sentía más

many centres and rethink the systematic defence of this area of the county.

señor de Valladolid que conde de Urgell. Buen vasallo de Ferran II de Lleó, lo encontramos como

The death of Ermengol VIII concludes the uninterrupted succession of the first dynasty in the

mayordomo real, teniente de muchos castillos, cofundador de la orden militar de Santiago y principal

county, for over two centuries. Pere I, the Catholic, under the 1209 agreement signed with the wi-

repoblador de Ciudad Rodrigo y Ledesma, en la Extremadura castellana, al mismo tiempo que dirigió

dowed Countess Elvira, fighting Guerau de Cabrera, who had seized Balaguer, captured Llorenç and

los ejércitos castellanos en la toma de Alcántara (1167).

then was imprisoned in Loarre. But the death of the Count-King in Muret (1213) overturned the situa-

De su actuación en el Urgell quedan las concesiones de las cartas de privilegios a Agramunt

tion. Not only undoing the pact of 1209, but the county was appropriated by Cabrera, while the young

(1163) y a Balaguer (1174), con una clara influencia de la carta de poblamiento de Lleida de 1150, que

Aurembiaix was promised to the Spanish nobleman Álvaro Pérez and moved to live with him in Toledo.

será el punto de partida de la organización municipal de ambas ciudades. También es de su tiempo

In fact, in the gap and the absence of the legitimate successor, Guerau of Cabrera acted freely as a

la fundación de la canónica premonstratense de Bellpuig de Les Avellanes (1166), que se convertiría

master of the county, for exactly fifteen years, and even the advisors of the young Jaume I recognized

en su panteón y el de sus sucesores inmediatos. Su esposa, Dolça, ya viuda, fue la impulsora del

this state of things. But when the marriage of Aurembiaix to the Spanish noble is annulled, and she

monasterio cistercense femenino de Les Franqueses (1186).

returns home, the young Aurembiaix, advised by her stepfather, Guillem of Cervera, stood before the

Con el heredero, Ermengol VIII (1184-1209), entramos en una etapa de declive dinástico. Los

King demanding her rights. The situation was redirected in accordance with the agreements of many

vizcondes de Àger, de la familia de los Cabrera, acostumbrados a la ausencia condal, reforzaron su

things, and the gentry of Urgell, who had taken several fiefdoms, remained faithful to Cabrera, while

poder y su presencia a lo largo de las últimas décadas. Se enfrentaron al conde y se negaron a rendirle

the common people and small towns looked favourably upon the rights of the young Aurembiaix. In

homenaje por los castillos de Os y de Àger. A pesar de sus largas estancias en Castilla y León, se ocu-

fact, the recovery of rights in favour of Aurembiaix involves a warlike campaign of more than a year,

pó también del Urgell y proclamó la Pau i la Treva, tanto en Agramunt como en Castelló de Farfanya

the need to surrender place by place from Albesa or Tamarit, Menàrguens and Linyola, Balaguer,

(1187), como acto de soberanía y también de fuerza, sobre todo hacia el vizconde de Àger. La política

Agramunt and Oliana. Indeed it was at Agramunt in 1228, that the contract of concubinage was sig-

urgellense se manifestó también alrededor de 1198, cuando tropas albigenses invadieron el Alt Urgell

ned between Jaume I and Aurembiaix. If Aurembiaix survived her lover, a child of both, inherited the

y saquearon La Seu, con la ayuda de Ramon de Cervera, señor de Juneda. Derrotó al conde de Foix, y

county of Urgell, along with Cerdanya, Conflent and Berguedá. If there were no descendants, the

Pere el Catòlic consiguió hacerlos firmar treguas en Lleida (1203) que detuvieron, momentáneamen-

property rights of Urgell would revert to the Count-Kings. But after a year Aurembiaix married Infant

te, la lucha entre Urgell y Foix. Los últimos tiempos de Ermengol VIII fueron años de turbulencia por

Pere of Portugal, of Castro-Cabrera, and therefore, there is every reason to believe that the contract

el rebrote de las tensiones con los Cabrera, ya que esta estirpe vizcondal preveía la muerte del conde

of concubinage was not carried out. The death of the young Countess in 1231 without issue, left the

sin un heredero masculino. La hija Aurembiaix y la condesa viuda Elvira de Subirats, ante la incerti-

County of Urgell in the hands of her husband. That same year, Jaume I offers the Portuguese Prince

dumbre de la continuidad dinástica y las veleidades de los Cabrera, se pusieron bajo la protección

in exchange for Urgell the Kingdom of Majorca. The cities of Lleida and Balaguer passed to royal.

real, a cambio de prometer la hija y heredera Aurembiaix a Jaume, el heredero del reino de Aragón y
del condado de Barcelona. La guerra contra el vizconde para apaciguar sus pretensiones fue dirigida

Change of dynasty. The House of Cabrera

por los Cardona y asoló prácticamente el hábitat del Baix Urgell, en el triángulo comprendido entre

Ponç de Cabrera (1232-1243) invoked the will of Ermengol VIII, whereby if Aurembiaix had no

Agramunt-Balaguer-Linyola. Hubo que proceder a la repoblación de muchos núcleos y replantear la

children, the county was left to her sister Miracle, his mother. Supporting his cause was much of the

sistematización defensiva de este lugar del condado.

Catalan nobility such as Arnau of Castellbó, Roger Bernat of Foix, the Cardona’s and Arnau Roger of

La muerte de Ermengol VIII cerraba la sucesión ininterrumpida del primer linaje condal, a lo

Pallars. In 1242, Jaume I returned to Balaguer.

largo de más de dos siglos. Pere I el Catòlic, en virtud del pacto de 1209 firmado con la condesa

Briefly succeeded by his son Ermengol IX (1243), on his death, the county was inherited by the

viuda Elvira, luchó contra Guerau de Cabrera, quien se había apoderado de Balaguer, lo capturó en

second son, Rodrigo, born and raised in Castile, who changed his name to Àlvar (1243-1267), and

Llorenç y lo mandó encarcelar en Loarre. Pero la muerte del conde-rey en Muret (1213) invirtió pro-

came to Balaguer for the first time in 14 years. His government has two distinct stages that should

fundamente la situación. Y no solo se deshizo el pacto de 1209 sino que Cabrera se apropió de nuevo

be noted. One is segregation, not of law, in the northern part of the county. The other was marital

del condado, mientras que la pequeña Aurembiaix fue prometida al noble castellano Álvaro Pérez y se

conflict. Both aspects, however, have intimate relations. Before putting his feet on Catalan ground,

trasladó a vivir con él a Toledo. De hecho, ante el vacío y la ausencia de la sucesora legítima, Guerau

the Urgell nobles (Berenguer of Anglesola, Bernat and Ramon of Ribelles, among others), did so by

de Cabrera actuó con total libertad como amo y señor del condado, durante una buena quincena

marrying him, according to King, with Constança of Montcada, niece Jaume I, who was then 10 years

de años, e incluso los consejeros del joven Jaume I reconocieron esta situación. Pero al anularse

old. The betrothal was held in Seròs, in 1253, but the marriage was never consummated. Meanwhile,

el matrimonio de Aurembiaix con el noble castellano y regresar a sus tierras, la joven Aurembiaix,

another sector of the Urgell nobility tried an alternative marriage with Sibil·la of Anglesola. But when

aconsejada por su padrastro, Guillem de Cervera, se presentó ante el monarca reclamando todos

this was going to be held in the church Menàrguens, Àlvar said, crying, that he wanted to marry

sus derechos. La reclamación de la joven condesa ante el también joven Jaume I ha sido uno de los

Cecília of Foix. The second wedding of the Count with Cecília of Foix, this time for love, was held in

episodios más reiterados del legendario urgellense. Reconducir la situación de acuerdo con los pac-

1256. A direct consequence of this was the settlement of misunderstandings and issues of conflicts

tos equivalía a tocar muchas cosas, y la pequeña nobleza urgellense, que había conseguido feudos

with boundaries between Foix and Urgell in the north of the county. It was renounced in favour of Foix

diversos, se mantenía fiel a Cabrera, mientras que el pueblo menudo y las pequeñas poblaciones

all rights that may claim from Oliana north, including La Val de Sant Joan, La Vall de Cabó or Coll de

veían con buenos ojos los derechos de Aurembiax. De hecho, la recuperación de los derechos a favor

Nargó. In contrast, Jaume I retained as punishment for refusal of Constança Moncada, the towns of

de Aurembiaix implicó una campaña bélica de más de un año, con la necesidad de rendir plaza por

Agramunt, Oliana, Linyola and Balaguer. The problem was not only political, given royal intervention

plaza, desde Albesa o Tamarit, a Menàrguens y Linyola, Balaguer, Agramunt y Oliana. Precisamente

and the solidarity of many nobles with the Count of Urgell, there was also canonical support, and

fue en Agramunt donde, en 1228, se firmó el contrato de concubinato entre Jaume I y Aurembiaix. Si

among those who took part was Brother Ramon of Penyafort. However, political conflicts and legal

ella sobrevivía a su amante, un hijo de ambos, a elección, heredaría el condado de Urgell, junto con

forces lead to Àlvar finally choosing to flee with his wife Cecília to Foix lands, where he died aged

la Cerdanya, el Conflent y el Berguedà. Si no había descendientes, los derechos y propiedades de

28, tubercular and physically exhausted. His eldest son Ermengol X (1267-1314) inherited, and Àlvar,

Urgell revertirían en los condes-reyes. Pero al cabo de un año Aurembiaix se casó con el infante Pere

remained as Viscount Àger. The count died leaving many debts, unpayable even with the rents of

de Portugal —pariente de los Castro-Cabrera— y, por tanto, todo conduce a pensar que el contrato

Castile and much less with those of Urgell; especially considering he had lost significant territories in

de concubinato no se llevó a cabo.

the North and Jaume I occupied the main areas of the south.

La muerte de la condesa en el 1231, joven y sin sucesión, dejaba en manos de su marido el

The government of Ermengol X represents the last of the lineage of Cabrera. He inherited the

condado de Urgell. Aquel mismo año, Jaume I ofreció al infante portugués la permuta de Urgell por

county for seven years. Under the protection and support of Viscount of Cabrera, Ramon Folc, and

el reino de Mallorca, en calidad de feudo. Las ciudades de Lleida y Balaguer pasaron a dominio real.

other nobles, he continued the confrontation with the crown, against Jaume I, and later against Pere

Cambio de dinastía. La casa de Cabrera

el Gran. Precisely in one of the riots, which were centred in the city of Balaguer (1278) Ermengol was
captured and had to acknowledge his allegiance with respect to the count-kings. A new rebellion in

Ponç de Cabrera (1232-1243) invocó el testamento de Ermengol VIII, según el cual, si Aurembiaix

1280, including the big barons of Catalonia, returned the strength to Balaguer. But with these tensions

no tenía descendencia, dejaba el condado a su hermana Miracle, su madre. Apoyaban la causa buena

the solution led to a close alliance with Pere el Gran, resulting in the Count of Urgell and the Count

parte de la nobleza catalana, como Arnau de Castellbó, Roger Bernat de Foix, los Cardona y Arnau

of Foix accompanying him to Sicily (1282), while the Viscount of Cardona, Ramon Folch VI called

Roger de Pallars. En el 1242, Jaume I le devolvió Balaguer.

“Prohom Vinculador”, fought alongside the monarch defending it from the French invasion of Felip

Habiendo sido sucedido durante poco tiempo por su hijo Ermengol IX (1243), a su muerte heredó
el condado el segundo hijo, Rodrigo, nacido y criado en Castilla, y que cambió su nombre por el de

10

II l’Ardit.
The city of Balaguer won from the Count (25 July 1311) the granting of the privilege of a Paeria,
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Àlvar (1243-1267). Llegó a Balaguer por primera vez a los catorce años. Su gobierno presenta dos

formed by four paers and twenty councillors elected annually. In fact, it was more to restore and stren-

etapas distintas que hay que señalar. Una es la segregación de hecho, no de derecho, de la parte sep-

gthen a preceding institution whose initial statutes were written between 1260 and 1284 after tensions

tentrional del condado. La otra fue el conflicto matrimonial. Ambos aspectos, no obstante, presentan

between the Count and leaders of Balaguer, studied in detail by Max Turull (DIVERSOS AUTORS 1995).

íntimas relaciones. Antes de pisar tierras catalanas, los nobles urgellenses (Berenguer de Anglesola,

Ermengol X died in 1314 in the area of Ribagorçana de Camporrells without heirs after the death

Bernat y Ramon de Ribelles, entre otros) intentaron casarlo, de acuerdo con el rey, con Constança

of his brother Àlvar, Viscount of Àger. Leaving in the town of Balaguer the foundation of the convent

de Montcada, sobrina de Jaume I, que contaba en aquel momento diez años de edad. Las nupcias se

of the Order of Preachers, or Santo Domingo, on the other side of the river, the Cappont, this is one

celebraron en Seròs, en el 1253, pero el matrimonio nunca llegó a consumarse. Mientras tanto, otro

of the Gothic gems that the city still retains. The foundation of the Trinitarian convent of Les Parrelles

sector de la nobleza urgellense intentó un matrimonio alternativo con Sibil·la de Anglesola. Pero,

(1293) is also closely linked to this count, the last of the House of Cabrera.

cuando este iba a celebrarse, en la iglesia de Menàrguens, Àlvar declaró, llorando, que deseaba tomar
por esposa a Cecilia de Foix. La boda del conde con Cecilia de Foix, esta vez por amor, se celebró en

The death of the childless Ermengol X would have left the county and the Viscount with a serious

por cuestiones de límites entre Foix y Urgell, por los dominios del norte del condado. Se renunció a

governance problem, had it not been for the count in his will leaving the County to King Jaume II,

favor de los Foix a todos los derechos que pudieran reclamar desde Oliana hacia arriba, incluidos el

with the provision that the monarch was to married his second son, Infant Alfons, with his great niece

Vall de Sant Joan, Vall de Cabó o Coll de Nargó. A cambio, Jaume I retuvo como castigo por el rechazo

Teresa d’Entença. The speed with which the King acted suggests that the pact had been planned long

de Constança de Montcada las villas de Agramunt, Oliana, Linyola y Balaguer. El problema no solo fue

before the death of the Count. This stopped the claims of the Count of Foix and the Count of Empúries

político, dada la intervención real y la solidaridad de muchos nobles con el conde de Urgell, también

regarding castles and surrounding areas, which invoked alleged concessions of both Ermengol X and

fue canónico, y entre los que intervinieron cabe destacar a fray Ramon de Penyafort. No obstante,

his brother Àlvar Cabrera. The marriage of Infant Alfons to Teresa was quickly held in the city of Lleida,

conflictos políticos y jurídicos sobrepasaron las fuerzas de Àlvar, quien finalmente optó por huir con

just five months after the death of Ermengol X. Thus Urgell was reunited with the House of Barcelona.

su esposa Cecilia hacia tierras de Foix, donde murió a los 28 años, tísico y físicamente extenuado.

The new Count Alfons I lived in the town of Balaguer, where his eldest son was born, Alfons (who

Dejaba herederos a su hijo mayor Ermengol X (1267-1314) y a Àlvar, que se quedó con el vizcondado

died soon after) and then the second son, Pere (the future Pere of Aragon) and the King says in his

de Àger. El conde murió dejando deudas asfixiantes, imposibles de pagar ni con las rentas de Castilla

own cronical: “E no gaire aprésnasquem nós, e fom nats, complits los set mesos que fom engenrats,

y mucho menos con las del Urgell, sobre todo teniendo en cuenta que se habían perdido importantes

e nasquem tan feble e tan eixaquiós, que no es pensaven les madrines, ne aquells qui foren a la nos-

territorios del norte y Jaume I ocupaba las principales plazas del sur.

tra naixença, que poguéssem viure. E nasquem en Balaguer, a cinc dies de setembre de l’any de la

El gobierno de Ermengol X representa el último linaje de los Cabrera. Heredó el condado a los

Incarnació de Nostre Senyor mil e tres-cents denou. E fo padrí nostre mossèn Ot de Montcada e un

siete años. Y bajo la protección y la ayuda del vizconde de Cabrera, Ramon Folc, y otros nobles, pro-

clergue apellat Jai, capellà de la nostra mare, qui despuis fon rector d’Alcalà de Xivert. E per ço, així

siguieron el enfrentamiento con la corona, tanto contra el ya anciano Jaume I como después contra

com damunt havem dit, cuidaven-se que no fóssem nats a dies. E cuitaren-nos, en la cambra mateixa

Pere el Gran. Precisamente en una de las sublevaciones, que tuvo como centro la ciudad de Balaguer

on fom nats, de batejar”.

(1278), Ermengol fue capturado y tuvo que reconocer su vasallaje respecto a los condes-reyes. Una

The resignation of the Crown of Catalonia and Aragon, Jaume succession (1319), left Alfons

nueva revuelta, en el 1280, englobó a los grandes barones de Cataluña, que volvieron a hacerse fuer-

d’Urgell as successor to the royal rights. Meanwhile, the Count of Urgell had to continue the strong

tes en Balaguer. De aquellas tensiones y de su solución surgió una estrecha alianza con Pere el Gran,

disputes with Cardona and cope with the repeated claims from Foix regarding the Viscount of Àger,

hasta el punto que el conde de Urgell y el de Foix lo acompañaron en la empresa de Sicilia (1282),

but, above all he was especially generous to the town of Balaguer, confirming ancient privileges, such

mientras el vizconde de Cardona, Ramon Folc V, llamado el Prohom Vinculador, luchó al lado del

as the Saturday market.

monarca, defendiéndolo de la invasión francesa de Felip II l´Ardit.

The death of Countess Teresa in Zaragoza (28th October 1327), left Alfons as the heir of Urgell,

La ciudad de Balaguer obtuvo de este conde (25 de julio de 1311) la concesión del privilegio de

and after him the second son, Infant Jaume. Five days after his wife, Jaume II also died. Thus Alfons

Paería, configurada por cuatro concejales y veinte consejeros de elección anual. De hecho, se trataba

became King and at the time of his coronation (May 16 1328), Jaume, the second son became Count

más de restaurar y consolidar una institución precedente —los estatutos iniciales de la cual se habrían

of Urgell.

redactado entre 1260 y 1284 después de tensiones entre el conde y la universidad de prohombres
balaguerienses, detalladamente estudiada por Max Turull (DIVERSOS AUTORS 1995).

The reign of Jaume I of Urgell (1328-1347), was larg as he inherited at the age of eight. Urgell, therefore, continued to be monitored and directly governed by Alfons el Benigne until 1334. However, his

Ermengol X falleció en el 1314 en la localidad ribagorzana de Camporrells, sin herederos, des-

stepmother, Elionor of Castella, eager to benefit her son Infant Ferran, laid a serious problem for the

pués de la muerte también de su hermano Àlvar, vizconde de Àger. Dejaba a la ciudad de Balaguer

future of the county with an obstruction for heritage of the Count that was formed by the “Marquesat”

la fundación del convento de la orden de Predicadores, o de Sant Domènec, en la otra ribera del río,

of Camarasa (including Alòs, Meià, Camarasa, Vilanova de Meià, Cubells, Ivars, Montgai, Santa Linya,

en la cabeza del puente, una de las joyas góticas que la ciudad aún mantiene con gran dignidad. La

Privà, Vernet, Fontllonga, etc.), created by Alfons in 1330, at the expense of the county of Urgell and

fundación del convento trinitario de Les Parrelles (1293) también está estrechamente ligada a este

the Viscount Àger.

conde, el último de la casa de Cabrera.

Urgell bajo la órbita real: los condes de la casa de Barcelona
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1256. Una consecuencia directa de este enlace fue la liquidación de los malentendidos y conflictos

The premature death of his father, left the Crown in the hands of his brother Pere III el Cerimoniós. The relationship between the two brothers would have a changing and profound influence on
the county’s fabric. Although he refused to attend the coronation of his brother in Zaragoza, Jaume I

La muerte sin descendencia de Ermengol X habría dejado el condado y el vizcondado en un gra-

was much attached to Pere III, and the help he had given him in the past. Such as the when Pere III had

ve problema de gobierno de no haber sido por la actitud previsora del conde, quien en su testamento

helped him with the claims of bankruptcy of his wife Cecília of Comenge at the death without sons

disponía la venta del condado al rey Jaume II, con la condición de que el monarca casara a su segun-

of Bernat of Comenge. As Attorney General, he had to stop his sister, Queen of Mallorca, Constança

do hijo, el infante Alfons, con su resobrina Teresa d´Entença. La rapidez con que actuó el rey hace

of Aragon (1342), in the midst of serious issue that she faced with Pere III and Jaume III el Temerari.

pensar que el pacto había sido previsto mucho antes de la muerte del conde. Así detuvo las preten-

When Pere III without male issue, proclaimed his daughter Constança heir to the royal rights,

siones del conde de Foix y del conde de Empúries sobre castillos y espacios limítrofes, que invocaban

Jaume d’Urgell, who considered he had indisputable right to the inheritance, broke relations with

supuestas concesiones tanto de Ermengol X como de su hermano Àlvar de Cabrera. El matrimonio

his brother and was stripped of the title of Attorney General. It was then that, Zaragoza, considered

del infante Alfons con Teresa se celebró rápidamente en la ciudad de Lleida, justo a los cinco meses

that the dominions of Count of Urgell were important in Aragon, he became one of the leaders of the

de la defunción de Ermengol X. De esta manera Urgell regresaba de nuevo al casal de Barcelona.

Union of Aragon and confronted his brother. Tensions between them were high and came to a head,

El nuevo conde, Alfons I, residió en la ciudad de Balaguer, donde nacieron su primogénito Alfons

so that, in the Courts of Zaragoza 1347, Peter III publicly accused the Count of Urgell of high treason,

(muerto al poco tiempo) y después su segundo hijo, Pere (futuro Pere el Cerimoniós), como narra el

and personally challenged him, whether armed or unarmed. However, urgent requirements imposed

propio monarca en su crónica: “E no gaire aprés nasquem nós, e fom nats, complits los set mesos que

by the war in Sardinia over tensions with the Kingdom of Mallorca and the Kingdom of Bugia, forced

fom engenrats, e nasquem tan feble e tan eixaquiós, que no es pensaven les madrines, ne aquells qui

the King to let tensions wait for other solutions. The Count returned to Barcelona that same year, again

foren a la nostra naixença, que poguéssem viure. E nasquem en Balaguer, a cinc dies de setembre de

with the position of Attorney General of the kingdom to attend the celebrations of the King’s remarria-

l’any de la Incarnació de Nostre Senyor mil e tres-cents denou. E fo padrí nostre mossèn Ot de Mont-

ge, he was received with full honours by the monarch, but a serious and rare disease with high fever

cada e un clergue apellat Jai, capellà de la nostra mare, qui despuis fon rector d’Alcalà de Xivert. E per

and loss of vision, led to his death at the age of 27. The historiography of the XV and XVII centuries

ço, així com damunt havem dit, cuidaven-se que no fóssem nats a dies. E cuitaren-nos, en la cambra

have no hesitation in attributing poisoning, induced by the King, as a cause of death.

mateixa on fom nats, de batejar.”

The county was inherited by the only male son, Pere II (1347-1408) known as ‘el Savi’. As in the

La renuncia del heredero de la Corona catalano-aragonesa, Jaume, a la sucesión (1319) dejaba

case of his father, the young age of the new Count meant the widowed Countess Cecília of Comenge

a Alfons d´Urgell como sucesor a los derechos reales. Mientras tanto, la actuación del infante como

was guardian to the child until he reached the required age of 14. Cecília, a good manager and admi-

conde de Urgell le obligó a mantener fuertes disputas con los de Cardona, y a enfrentarse con los

nistrator, oversaw the county’s finances, began construction of the church of Santa Maria, which is

de Foix por las siempre reiteradas reivindicaciones sobre el vizcondado de Àger, pero sobre todo fue

still one of the visual references of the town of Balaguer, and certainly instilled in her son a good dose

generoso con la ciudad de Balaguer, al confirmar antiguos privilegios, como el del mercado de los

of realism especially considering the sad experience of his father in confronting the King of Aragon.

sábados.

The tension of the previous reign was broken, and the young Count, recently declared of age, stood

La muerte de la condesa Teresa, en Zaragoza (28 de octubre de 1327), dejaba a Alfons heredero

next to the King in his fight against Infant Ferran, Marquis of Camarasa, of Tortosa and Fraga. He also

de Urgell, y después de él al segundo hijo de ambos, el infante Jaume. Cinco días después de su viu-

collaborated actively in the war against Castella, where he was entrusted with the defence of Teruel,

dedad, moría también Jaume II. De esta manera Alfons se convertía en rey, al mismo tiempo que, en

Daroca and Monreal (1363). Yet, the ability of Pere I open bridges of understanding between their

el momento de su coronación (16 de mayo de 1328), hacía conde de Urgell a Jaume, el hijo segundo.

uncle Ferran and the King, so that the first without heirs, declared him the successor of his dominions,

El reinado de Jaume I d´Urgell (1328-1347) tuvo una larga minoría, dado que lo heredó a la edad

except the Barony of Fraga. The death of his uncle, treacherously by henchmen of Enric of Trastàmara

de ocho años. Urgell, pues, siguió vigilado y regido directamente por Alfons el Benigne hasta 1334.

with the royal assent, affected Pere I deeply and led him to separate from the King, at least tempora-

No obstante, las intrigas de la madrastra, Elionor de Castella, deseosa de beneficiar a su hijo el infante

rily, neither did he respect the will of Infant Ferran, Marquis of Camarasa and incorporated his lands

Ferran, pusieron en grave situación el futuro del condado, ya que una importante parte del patrimonio

into those of the Crown. The ability of the County of Urgell to recover and rebuild vanished again.

condal formó el Marquesat de Camarasa (incluía Alòs, Meià, Camarasa, Vilanova de Meià, Cubells,

Only later after collaboration at the siege of Sogorb during the war against Castella, did the King yield

Ivars, Montgai, Santa Linya, Privà, Vernet, Fontllonga, etc), creado por Alfons en el 1330, en detrimen-

the Barony of Fraga-Penyalba-Ballobar with the obligation to take over the debts of his uncle Ferran.

to del condado de Urgell y el vizcondado de Àger.

Finally, despite the reluctance of Pere I el Cerimoniós ended up giving him only the Barony of Fraga

La muerte prematura del padre, el rey Benigne, dejaba la Corona en manos de su hermano Pere III

(1369), in exchange for the waiver of the will of his uncle Ferran.

el Cerimoniós. La relación entre ambos hermanos fue cambiando y marcó profundamente el devenir del

Under the house of the Counts of Barcelona and especially in the time of Jaume I and Pere I,

condado. A pesar de que se negó a asistir a la coronación de su hermano en Zaragoza, Jaume I estuvo

F. Sabaté says the house of the Count was organised and arranged as the royal house. People were

muy unido al Cerimoniós y le ofreció su ayuda en numerosas circunstancias, de la misma manera que el

charged with various tasks, from serving clerk of the chamberlain, the butler, and a large presence

Cerimoniós lo ayudó en la fallida reivindicación de los derechos de su mujer Cecilia de Comenge, tras

of lawyers, advisers to the Count, and the last members of prestigious baronial families were also

la muerte sin hijos varones de Bernat de Comenge. Como procurador general, tuvo que detener a su

incorporated into the royal court.

hermana, la reina de Mallorca, Constança d´Aragó (1342), en medio del grave asunto que enfrentaba el
Cerimoniós con Jaume III el Temerari.
Únicamente cuando Pere III, sin descendencia masculina, proclamó a su hija Constança como
heredera de los derechos reales, Jaume d´Urgell, que se consideraba con derecho indiscutible a la
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From a territorial point of view, the county has centralised to the South, Oliana being the most
northern, and the castle of Claramunt to the West, and with a strong presence of extensive baronial
and ecclesiastical domains, such as Poblet, Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes or the chapter
of La Seu d’Urgell.

herencia, rompió las relaciones con su hermano y fue desposeído de la procuración general. A partir

Moreover, throughout the fourteenth century, the consolidated of royal demarcations, into

de ese momento, desde Zaragoza y teniendo en cuenta que los condes de Urgell tenían importantes

regions, especially for tax purposes, made changes and mutations affecting the territory of Urgell,

señoríos en Aragón, se convirtió en uno de los cabecillas de la Unión aragonesa y se enfrentó a su

especially in the regions of Tàrrega and Cervera, within which there were villages of the county. Mean-

hermano. Las tensiones entre ambos fueron tan grandes y llegaron a tal extremo que, en las Cortes

while, in the county, two towns are important: Balaguer and Argramunt. For administrative purposes,

de Zaragoza de 1347, Pere III acusó públicamente al conde de Urgell de alta traición y lo desafió per-

and especially for collecting taxes, the county is divided into two: “Dellà Segre”, with Agramunt as it

sonalmente, ya fuera armado o desarmado. De todas maneras, las urgentes necesidades impuestas

centre, and “Dessà Segre”, with Balaguer as its centre. The inability to recover the coveted “Marque-

por la guerra de Sardenya, por las tensiones con el reino de Mallorca y también con el reino de Bugia

sat” of Camarasa, despite the desire to buy it to unite the country. A solution could never be found,

forzaron al monarca a aparcar las tensiones a la espera de otras soluciones. Regresado a Barcelona el

neither by the King, nor by the inhabitants of the “Marquesat”, who preferred to be vassals of the

conde, el mismo año, de nuevo con la condición de procurador general del reino, para asistir a las ce-

Crown rather than the Count.

lebraciones de las segundas nupcias del rey, fue recibido por el monarca con todos los honores, pero

The relationship between monarch and count at the end of the reign of Cerimoniós was not very

una grave y extraña enfermedad, con fiebre alta y pérdida de visión, condujo al monarca a la muerte

friendly, especially after the monarch showed reluctance against the legacy of Infant Ferran. Hence

a la edad de 27 años. La historiografía de los siglos XV al XVII no duda en atribuir un “envevenamiento,

Count Pere, in the second half of his reign chose to escape the political intrigues of the court and

inducido por el rey,” como causa de la muerte.

retired and lived in Balaguer, strengthening and extolling the importance and role of culture in the

Heredó el condado el único hijo varón, Pere I (1347-1408), llamado el Savi. Como en el caso de su

court of the county, with the formation of a large library, reforming the beautiful former Islamic castle

padre, la juventud del nuevo conde obligó a la condesa viuda, Cecilia de Comenge, a actuar de tutora

of Formós, and finishing the church of Santa Maria, founded by his mother Cecília of Comenge and

del hijo hasta cumplir los requeridos catorce años de edad. Cecilia, buena gestora y administradora,

raising numerous monuments across the county, such as the stronghold of the Countess, on the left

rehízo las finanzas condales, inició la construcción de la iglesia de Santa María, que hoy en día es aún

bank of the river, near the convent of the Dominicans, the Castle in Agramunt, the construction of the
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uno de los referentes visuales de la ciudad de Balaguer, y con toda seguridad inculcó a su hijo una

church of Santa Maria de Castelló de Farfanya, the most dominant of the town, and the magnificent

buena dosis de realismo, sobre todo teniendo en cuenta la triste experiencia de su padre al enfren-

Gothic cloister in the canon of Sant Pere of Àger.

tarse al rey Cerimoniós. Intentó romper las tensiones creadas durante el reinado anterior y el joven

The last years of his life involved the new Pere II in politics and conflicts of the Principality and

conde, justo cuando fue proclamado mayor de edad, se posicionó al lado del monarca en su lucha

the entire crown of Aragon and Catalonia. As is well known, on the death of Joan I, without a male

contra Ferran, marqués de Camarasa, de Tortosa y de Fraga. Igualmente colaboró de forma activa en

heir, the Count of Foix claimed back his rights to the crown against Martí I l’Humà, then King of Sicily.

la guerra contra Castilla, donde le fue confiada la defensa de Teruel, Monreal y Daroca (1363). A pesar

In the absence of the King, his wife Maria of Luna defended the dynastic rights of her husband; she

de todo, la habilidad de Pere I hizo que se abrieran puentes de entendimiento entre su tío Ferran y

had to enlist the help of Pere of Urgell, who took charge of the defence of the territories of Catalonia

el monarca, de manera que el primero, sin herederos, lo declaró sucesor de sus dominios, excepto

and Aragon, especially Barbastre.

de la baronía de Fraga. La muerte de su tío, a traición y por parte de sicarios de Enric de Trastàmara,

The Count, married his first wife Beatriu of Aragon and Cardona but childless, he then married

con la aquiescencia real, marcaron profundamente a Pere I y lo condujeron a apartarse del rey, al

Margarida, daughter of Joan II Paleòleg, Marquis of Monferrato and Isabel, daughter of the King of

menos temporalmente, a la vez que el Cerimoniós tampoco respetó el testamento del infante Ferran,

Mallorca. This marriage is not only related to the extinct royal house of Mallorca but also the Byzantine

marqués de Camarasa, e incorporó a la Corona todos sus dominios. La posibilidad de recuperar y

imperial family, which must be born in mind when considering the high value of the county dignity

rehacer de forma más coherente el espacio condal urgellense se desvanecía de pronto. Únicamente

demonstrated by the Countess Margarida, especially during the tragic period of the solution of Casp

la posterior colaboración en el sitio de Sogorb, en medio de la guerra contra Castilla, hizo que el rey

and the subsequent revolt of her son Jaume II.

le cediera la baronía de Fraga-Penyalba-Ballobar, con la obligación de encargarse de las deudas de

Shortly before his death, Pere II was able to marry his son and heir, Jaume II, to a daughter of King

su tío Ferran. Finalmente, ante las reticencias de Pere I, el Cerimoniós acabó cediéndole tan solo y de

Cerimoniós and Sibil·la of Fortià, Infanta Isabel, with the input of his brother in law of King Martí, while

forma libre la baronía de Fraga (1369), a cambio de la renuncia al testamento de su tío Ferran.

the Countess brought a substantial dowry of 50,000 lliures, which helped to add to the treasury and

Bajo la protección de los condes de la casa de Barcelona, y especialmente en tiempos de Jaume I y
Pere I, y como dice F.Sabaté, la casa condal se organiza y se ordena tal y como lo hizo la casa real. Aparecen cargos y personalidades con cometidos diversos, como el escribano de ración, el camarlengo, el
mayordomo, así como una gran presencia de juristas y consejeros del conde, estos últimos miembros
de prestigiosas familias baroniales, que denotan también la imbricación con la corte real.

Jaume II ‘el Dissortat’ and the end of the County of Urgell
Jaume II, known as “el Dissortat” (1408-1412), began his rule at the age of 30 years, with theoretically optimum conditions. All of his training and education gave him a certain mistrust of the royal

Desde un punto de vista territorial, el condado se ha meridionalizado del todo, siendo la zona

court, with the memories of the experience of his grandfather Jaume I, “el Dissortat” of Balaguer came

más septentrional, Oliana, por un lado, y el castillo de Claramunt, por poniente. Y todo esto con aún

out of isolation and entered the world of his brother in law, King Martí l’Humà. His was inexperienced

una fuerte presencia de extensos dominios baroniales y eclesiásticos, como Poblet, Santa Maria de

in the complex game of Aragonese noble factions. Count Jaume, as well as the Aragonese barons

Bellpuig de Les Avellanes o el cabildo de La Seu d´Urgell.

such as those of Entença, Antillón, Fraga, leaders of the warring factions in the kingdom, and the

A lo largo del siglo XIV, además, se consolidan las demarcaciones reales, como las veguerías,

leaders who opposed the payment of a hearth tax cuts passed by the Maella (1404), earned him the

especialmente a efectos fiscales. Aunque a menudo se dan cambios y mutaciones, que afectan terri-

complaints of his brother in law, King Martí. However, this was not an obstacle to the confidence and

torio de Urgell, esto concierne especialmente a las veguerías de Tàrrega y Cervera, en cuyo interior

affection of the monarch who gave him his appointment as Lieutenant of Aragon (July 1407). As such

hay núcleos del condado. Por su parte, dentro del condado es incuestionable la presencia de dos

he was obliged to make peace and order in the Kingdom, above all the villainous deeds threatening

núcleos urbanos que condicionan y se reparten todo el condado: Balaguer y Agramunt. A efectos

and affecting mainly the city of Huesca. However, as expected, some Aragonese saw that he lacked

administrativos, y sobre todo de percepción de tributos, el condado se divide en la “partida dellà

the necessary impartiality. The lack of consensus and the complaints of the nobility led Martí the

Segre”, con capital en Agramunt, y la “partida dessà Segre”, con sede en Balaguer. La imposibilidad

Elder to revoke the appointment. Only the death of the heir to the crown, Martí el Jove in 1409, in

de recuperar el codiciado marquesado de Camarasa, a pesar de la voluntad de comprarlo para cohe-

Cagliari (Sardinia), redirected the situation in favour of the Count. The monarch, lacking sons to inhe-

sionar el territorio, fue uno de los agravios que nunca encontraron solución, ni por parte del rey, ni por

rit, entrusted him again with the lieutenancy of Aragon, and then the Governor General of the other

parte de los habitantes del marquesado, que prefirieron ser vasallos de la corona antes que del conde.

Kingdoms. In fact it seemed that he was declaring him heir. But the pusillanimity of the monarch, and

Las relaciones entre conde y monarca, en las postrimerías del reinado del Cerimoniós, no fueron

his interest to legitimise his grandson Frederic de Luna, who he hoped Benet XIII of Avignon would

demasiado afectuosas, sobre todo después de las reticencias que el monarca demostró respecto a la

legitimise as quickly as possible, turned things upside down for the Count of Urgell who was not now

herencia del infante Ferran. Por ello el conde Pere, en la segunda mitad de su reinado, optó por huir de

the preferred candidate. The position of Pope Benet XIII of Avignon was determined by his resolve to

la corte y de las intrigas políticas y vivir retirado en Balaguer, reforzando y ensalzando la importancia

become the only pope. He favored Lluis de Calabria as he knew that he would support him in his bid

y el papel cultural de la corte condal, con la formación de una importante biblioteca, reformando

to become pope. Lluis de Calabria was the son of Lluis d’Anjou, King of Naples and Violant of Aragon,

el Castell Formós, en la antigua suda islámica, acabando la iglesia de Santa María, fundada por su

daughter of Joan I.

madre, Cecilia de Comenge, y construyendo numerosos monumentos por todo el territorio, como

The pusillanimity of the monarch and the always uncertain support in favour of the Count of of

la casa fuerte de la condesa, en la ribera izquierda del río, cerca del convento de los dominicos, el

Urgell is always there. There are always doubts from the Archbishop of Zaragoza and the Justice of

castillo de Agramunt, la construcción de la iglesia de Santa María de Castelló de Farfanya, en la parte

Aragon, Cerdán and the pressure from the Urrea family, who were enemies of the Luna family.

más dominante de la villa, o el magnífico claustro gótico de la canónica de Sant Pere d´Àger.

Just before his death, on the last day of May 1410 at the monastery of Valldonzella, the king is

Los últimos años de su vida implicaron de nuevo a Pere I en la política y en los conflictos del

asked by Ferrer de Gualbes who is to be his successor to which his reply is ‘hoc’. After his death there

Principat y de toda la Corona catalano-aragonesa. Es bien conocido cómo, a la muerte de Joan I, sin

were to be two years where Jaume, says S. Sobrequés (SOBREQUÉS 1957) says ‘He demonstrated an

descendencia masculina, el conde de Foix reivindicó de nuevo sus derechos a la Corona frente a los

excess of scruples with regard to the Catalan constitution and a lack of realism - the opposite of his

de Martí I l´Humà, por entonces rey de Sicilia. Ante la ausencia del rey, su esposa María de Luna, firme

rival Ferran d’Antequera.

defensora de los derechos dinásticos de su marido, debió de contar con la ayuda de Pere d´Urgell,
quien se hizo cargo de la defensa de los territorios de Cataluña y Aragón, sobre todo en Barbastro.
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increase the prestige of the House of Urgell.

So he accepted the decision of the Parlament de Catalunya withdraw armies when you do not
Ferran d’Antequera accepted the decision of the Parlament de Catalunya that he withdraw his ar-

El conde, casado en primeras nupcias con Beatriu de Cardona i Aragó, y sin descendencia, ma-

mies - the opposite of Ferran d’Antequera. He permitted the Parlament de Catalunya to install as an

ridó después con Margarida, hija de Joan II Paleòleg, marqués de Monferrato e Isabel, hija del rey de

interim governor Guerau Alemany de Cervelló despite him being any enemy of his. Also in the town

Mallorca. Este matrimonio lo emparentaba no solo con la extinta casa real mallorquina sino también

of La Almúnia de Doña Gordina, Jaume agreed to renounce his lieutenancy of Aragon when he had a

con la familia imperial bizantina, hecho que se deberá tener muy presente a la hora de valorar la alta

legitimite and legal right to it from the king.

consideración de la dignidad condal demostrada por la condesa Margarida, especialmente en los
momentos trágicos de la solución de Casp y la posterior rebelión de su hijo Jaume II.

There is no doubt that Count Jaume found himself compromised by having his authority questioned in Aragon; and was also troubled by the villainous deeds of the Kingdom of Valencia, between

Poco antes de su muerte, Pere I pudo casar a su hijo y heredero, Jaume II, con una hija del rey

Centelles and Vilaraguts - supporters and opponents of the Urgellista cause ; the murder of the Arch-

Cerimoniós y de Sibil·la de Fortià, la Infanta Isabel, hecho que lo convertía de entrada en cuñado del

bishop of Zaragoza, and even the question of schism, with the interests of Benet XIII making sure to

rey Martí, a la vez que la condesa aportaba una sustanciosa dote de 50.000 libras, que ayudaron a

get supporters for his cause and believing that Trastàmares Castile and Aragon had guaranteed you

tener una hacienda bien saneada y a incrementar el prestigio de la casa de Urgell.

undisputed support for the triumph of their cause -, were very decisive in deciding who owns the thro-

Jaume II el Dissortat y el fin del condado de Urgell

ne of Aragon. The decision of Caspe is made public on 28 June 1412, at the front of the church door.
Father Vicente Ferrer, a fervent follower of Benet XIII and leader of the delegates, had the votes

Jaume II, conocido como el Dissortat (1408-1412), inició su gobierno a la edad de treinta años,

of his brother, Fr Boniface, the three Aragonese (Berenguer of Bardaxí, the Bishop of Osca, Domènec

teóricamente en unas condiciones óptimas y en un ambiente cortesano relevante. A pesar de su for-

Ram and the Carthusian Francesc of Aranda) plus the vote of the honourable citizen of Barcelona,

mación y educación en un ambiente de recelo hacia la corte real, después de la siempre recordada

Bernat of Gualbes. The archbishop of Tarragona, Pere Sagarriga, split the vote between Alfons II of

experiencia de su abuelo Jaume I, el Dissortat salió de su aislamiento en Balaguer y de la distracción

Gandia and the Count of Urgell. The jurist Guillem of Vallseca preferred Jaume II. The Valencian Pere

de la caza para introducirse en el entorno de su cuñado, el rey Martí l´Humà. Con el agravante que se

Bertran abstained. It has already been discussed at length on the fairness and justice of the decision

vinculó, por inexperiencia y quizás también por ligereza, en el juego de las complejas facciones nobi-

of arbitrators; certainly the cause of the Count of Urgell remained proscribed by multiple interests

liarias aragonesas. El conde Jaume, en tanto que barón aragonés como heredero d´Entença, Antillón

and easements, including the antipope Pedro de Luna and also the interests of the bourgeoisie of

y Fraga, lideró una de las facciones en lucha en el reino, y lideró también a los que se oponían al pago

Barcelona.

de un fogaje votado por las cortes de Maella (1404), hecho que le valió las quejas de su cuñado, el rey

The reaction in the count on finding out the decision of the arbitrators has been described as

Martí. No obstante, todo ello no fue obstáculo para que la confianza y el afecto del monarca se ma-

indecisive (SOBREQUÉS 1957). He refused to personally pay homage to the new King, at La Seu Vella

nifestaran en actos como su nombramiento como lugarteniente de Aragón (julio de 1407). Como tal

in Lleida (28 October 1412). The new monarch even arranged the marriage of Jaume’s daughter Isabel

tenía la obligación de poner paz y orden en las facciones que amenazaban el reino, y afectaban sobre

with his son Infant Enric, and gives him 50,000 florins in compensation for expenses arising from the

todo a la ciudad de Huesca. Sin embargo, y como era de esperar, una parte de los aragoneses vieron

defence of his candidacy.

en él a un antiguo comprometido y beligerante en el conflicto de las facciones y, por tanto, falto de

But Jaume, with Luna of Aragon, started their own dissent from the Castle Loarre, along with

la necesaria imparcialidad. La falta de consenso y las quejas de una parte de la nobleza hicieron que

the Urgell noble Berenguer de Fluvia and especially the influence of his mother Margarida Montferrat

Martí el Vell acabara revocando el nombramiento. Solamente la muerte del heredero de la Corona,

(fill, o rei o res / son, king or nothing), remained the driving force of the revolt, Jaume d’Urgell ended

Martí el Jove en el 1409, en Càller (Sardenya), recondujo la situación a favor del conde. El monarca,

up leaving his indecision. The presence of the ultrapirenenques companies of Gascons and English,

carente de hijos varones para heredar, le confió de nuevo la lugartenencia de Aragón e incluso lo hizo

which occupied the territories of Urgell and the Principality, the Aragonese Pyrenees, it became an

Gobernador general de los otros reinos. De hecho parecía declararlo heredero. Pero la pusilanimidad

unpopular war, especially when not backed by any of the great Catalan barons or by the General

del monarca y su interés, del todo legítimo, por su nieto natural, Frederic de Luna, a quien deseaba

Council or by the Barcelona bourgeoisie. As S. Sobrequés says, Ferran I was their legitimate choice for

legitimar y esperaba de Benet XIII d´Avinyó que lo hiciera con la misma rapidez con que solía hacerlo

defence of the peace and constitution. His great supporter, Anton de Luna was motivated by personal

siempre, trastocó las cosas para el conde de Urgell: ya no era el candidato preferido. Habría que

interests and by foreign mercenaries which, needless to say, involved chrematistic reasons. The revolt

pensar en la posición del antipapa, con una fortísima influencia sobre la casa real y sobre todos los

left the economy of the county and the county treasury exhausted. Starting in May 1413 and finishing

territorios de la Corona de Aragón. No es disparatado imaginar que Benet XIII, desde la muerte del

on 31st October, the army was unable to take the city of Lleida, which remained loyal to Ferran of

único heredero directo y legítimo, maquinara para hallar una solución a su propio problema: ir a Roma

Antequera. Agramunt, and especially Balaguer, were with the Count, and especially the second who

y ocupar el auténtico solio de Pere. La solución de un Frederic de Luna legitimado y heredero, como

withstood a fierce siege which ended on 31st October 1413.

también la del conde de Urgell, filorromano, no le abrían con facilidad su proyecto de camino para

The trial against the Count of Urgell opened prior to the fall of Balaguer and the delivery of

triunfar en el Cisma. Fue por ello que Benet XIII dilató al máximo la legitimación del príncipe y, al fallar

the Count to the King. The conviction led to the imprisonment of the Count, the confiscation of his

la consecución de descendencia masculina con el segundo matrimonio del rey con Margarida de

property and the goods of his mother, Countess Margarida of Montferrat and his sister Elionor. From

Prades, se puso en consideración el apoyo a Lluís de Calabria, hijo de Luis de Anjou, rey de Nápoles

the end of 1413, Jaume, now “el Dissortat” went from prison to prison, beginning in Lleida, Urenya

y de Violant d´Aragó, hija de Joan I.

(Valladolid), Mora de Toledo (1420), and the Alcazar of Madrid (1422). His mother, also sentenced to

La pusilanimidad del monarca y el siempre incierto apoyo a favor del conde Jaume d´Urgell se

prison, was imprisoned in the Castle of Alicante, and finally died in detention in a private home in

manifestaron de nuevo en la anulación, por segunda vez, del nombramiento como lugarteniente de

Morella. Only with the death of Ferran I, did his son, Alfons el Magnànim soften the Count’s prison re-

Aragón, a presiones del arzobispo de Zaragoza, del de justicia de Aragón, Cerdán, y las presiones

gime, when he was sent to Xàtiva, where he died in 1433 and where it is supposed his remains still lie.

también de los Urrea, enemigos a ultranza de los Luna, favorables a la casa y a la causa de Urgell.

Defeat of the family of the Counts of Urgell, eventually led to the destruction of the County.

La muerte del rey acaeció el último día del mes de mayo de 1410, en el monasterio de Valldon-

Soon Ferran I began its gradual but inexorable fragmentation. It was distributed among the faithful

zella, después de haberle arrancado, supuestamente, el consentimiento del rey, con un enigmático

and those who helped in the conquest of the County and the siege of Balaguer, at first, cities, towns

“hoc” a la pregunta formulada por Ferrer de Gualbes, consejero de Barcelona, para que “el reino

and territory remained in the hands of the royal family. Then, from July 1414, began the distribution

pervinga a aquell que per justícia deurà prevenir”. Se abría un largo interregno de dos años, a lo largo

among those favoured, so that soon nothing remained of the county that had its roots in the early

de los cuales nuestro conde, como dice S. Sobrequés, mostró un exceso de escrúpulos, un empacho

Carolingian intervention.

de constitucionalidad y una falta de realismo, todo lo contrario de quien sería su gran rival, el infante
castellano Ferran d´Antequera.

10

In July 1414, Ferran I gave Anton of Cardona the town of Oliana, the northernmost of the County.
In October, to Jofre of Bracerola, the secretary of Queen Leonor of Alburquerque, he gave the towns

Así aceptó la decisión del Parlament de Catalunya de retirar sus ejércitos, cuando no lo hizo Fe-

of Cubells, Montgai, Camarasa, Torre de Bondia which had been the towns of Bereguer of Fluvià. To

rran d´Antequera; toleró que la Gobernación la ejerciera un evidente enemigo suyo: Guerau Alemany

Alfons of Pròxida, counsel to the Queen, he gave the town of Tartareu. On 5 December 1414 he yielded

349

10

de Cervelló, y aún lo engañaron en la Almunia de doña Godina para que renunciara a la lugartenencia,

to Guerau Alemany of Cervelló, governor of Catalonia, the town and castle of Linyola, the salt flats

cuando tenía derecho legal y legítimo en virtud del nombramiento hecho por el rey fallecido.

of Ivars and the tithes of Pedrís . In 1415, to Diego Fernández of Vadiello, a collaborator in the siege

No hay duda de que el conde Jaume se encontró en una situación comprometida al haber te-

and conquest of Balaguer, he gave the county town Albesa, which marked the southern county line.

nido que ejercer su autoridad, cuestionada en Aragón; también con problemas por las luchas en el

To Ramon of Bages he gave the iconic castle of Montmagastre. He sold the castle and the town of

reino de Valencia, entre Centelles y Vilaraguts —partidarios y detractores de la causa urgellista—; el

Castelló de Farfanya to the Count of Foix for 34,000 florins, which explains the presence of the shield

asesinato del arzobispo de Zaragoza y además la cuestión del Cisma, con los intereses de Benet XIII

of the House of Foix in the great Gothic portal of the church of Santa Maria Castelló.

por conseguir y asegurarse valedores a favor de su causa –consideraba que Trastámaras en Castilla y

We finish with Alfons el Magnàmim, who in 1416, gave, freehold, to the Archbishop of Tarragona,

Aragón habían de garantizarle un apoyo indiscutible para el triunfo de su causa- fueron muy decisivos

Pere of Sagarriga, Àger, La Règola and Corsà. He sold the Barony of Ponts to Ramon of Casaldàguila.

a la hora de decidir a quién le correspondía el trono de Aragón. La sentencia de Casp se hizo pública

In 1417, he gave his brother Infant Joan, the town of Agramunt. To this was added, in 1418, the city, the

el 28 de junio de 1412, delante de la puerta de la iglesia.

castle and lands of Balaguer, with the title of the Senyor de Balaguer. Later, in favour of the Abbey of

Fray Vicent Ferrer —ferviente seguidor de Benet XIII y líder de los compromisarios— arrastró

Poblet he sold the castle and town of Menàrguens, the corn tithes of Bellcaire, Montsuar, Torre Neral,

los votos de su hermano, fray Bonifaci, el de los tres aragoneses (Berenguer de Bardaxí, el obispo

and the civil and criminal jurisdiction of Bellcaire, Montsuar, Torre Neral, Castellserà, Torredà, La Fulio-

de Huesca, Domènec Ram, y el cartujano Francesc d´Aranda), además del voto del ciudadano hon-

la, Butsènit, Boldú, Tornabous, Tarròs and Montalé, for 13,500 Aragon gold florins.

rado de Barcelona, Bernat de Gualbes. El arzobispo de Tarragona, Pere de Sagarriga, dividió el voto

The County, without a dynasty, the territory divided between the victors, and missing the title of

entre Alfons de Gandia y el conde de Urgell. El jurista Guillem de Vallseca se inclinó por Jaume II. El

Count of Urgell which was replaced by “Senyor de Balaguer”, ceased to exist. Not even the memory

valenciano Pere Bertran se abstuvo. Ya se ha discutido largo y tendido sobre la equidad y la justicia

of the beautiful old Castle of Balaguer or impressive library, made famous by Count Pere el Savi

de la sentencia de los compromisarios; sin duda la causa del conde de Urgell quedó desterrada por

remained standing.

múltiples intereses y servidumbres, entre ellos los del antipapa Pedro de Luna y también los de la
burguesía barcelonesa.
La reacción del conde al conocer la decisión de los compromisarios ha sido calificada de indecisa (SOBREQUÉS 1957). Se negó a rendir homenaje personalmente al nuevo rey y lo hizo desde Lleida
por nuncios, en La Seu Vella (28 de octubre de 1412). Incluso el nuevo monarca se avino a tratar el
matrimonio de la hija Isabel con el infante Enric, y a darle 50.000 florines como compensación por
los gastos ocasionados por la defensa de su candidatura.
Pero Jaume d´Urgell, desbordado por los Luna de Aragón, que iniciaron por su cuenta la disidencia desde el castillo de Loarre, también por el noble urgellense Berenguer de Fluvià y sobre todo
por la influencia de su madre, Margarida de Montferrato (“fill, o rei o res”, ha quedado como fuerza
impulsora de la sublevación), acabó saliendo de su indecisión. La presencia de compañías ultrapirenaicas, de gascones e ingleses, que ocuparon territorios urgellenses y otros del Principat, además del
Pirineo aragonés, convirtieron la empresa en una guerra impopular, mucho más cuando no contaba
con el apoyo de ninguno de los grandes barones catalanes, ni de la diputación del General ni de la
todopoderosa burguesía barcelonesa. Y, como dice S. Sobrequés, Ferran I tenía a su favor la legitimidad derivada de la sentencia y la defensa de la paz y la constitucionalidad. Su gran valedor, Anton
de Luna, se movía por intereses personales y los mercenarios extranjeros, no es necesario decirlo,
participaban por motivos crematísticos. La sublevación dejó exhaustos la economía del condado y el
tesoro condal. Iniciada en mayo de 1413 y finalizada el 31 de octubre, la empresa militar quedó condenada a no poder tomar la ciudad de Lleida, que se mantuvo fiel a Ferran d´Antequera. Agramunt, pero
especialmente Balaguer, dieron su apoyo al conde, y sobre todo la segunda resistió un duro asedio
que acabó el 31 de octubre de 1413.
El proceso contra el conde de Urgell se abrió con anterioridad a la caída de Balaguer y a la
entrega del conde al rey. La sentencia condenatoria supuso la prisión perpetua para el conde, la
confiscación de sus bienes y también los de la condesa madre Margarida de Montferrato y los de su
hermana Elionor. Desde finales del 1413, Jaume, ahora ya el Dissortat, peregrinó de cárcel en cárcel,
empezando por la de Lleida, pasando por la de Ureña (Valladolid), Mora de Toledo (1420), el alcázar de
Madrid (1422). Su madre, condenada también a ir a la cárcel, pasó por el castillo de Alicante y murió
finalmente en régimen de privación de libertad en una casa particular de Morella. Únicamente con la
muerte de Ferran I, su hijo Alfons el Magnànim suavizó el régimen carcelario del conde y consiguió
trasladarlo a Xàtiva, donde murió en el 1433 y donde aún descansan sus supuestos restos mortales.
Deshecho el linaje condal urgellense, faltaba únicamente la destrucción del condado. Muy pronto Ferran I procedió a su gradual pero inexorable fragmentación. Repartido entre sus fieles y aquellos
que lo ayudaron en la conquista del condado y el sitio de Balaguer, en un primer momento, ciudades,
villas y territorio quedaron en manos de los colectores reales. Y a partir del mes de julio de 1414 comenzó la distribución entre diversos y múltiples favorecidos, de manera que muy pronto no quedó
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nada de aquel condado que enraizaba en los primeros tiempos de la intervención carolingia.

En julio de 1414, Ferran I dio a Anton de Cardona la villa de Oliana, la más septentrional del
condado. En octubre favoreció a Jofre de Bracerola, secretario de la reina Leonor de Alburquerque,
con las villas de Cubells, Montgai, Camarasa, Torre de Bondia, que eran de Berenguer de Fluvià. Dio a
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Alfons de Pròxida, consejero de la reina, la villa de Tartareu. El 5 de diciembre de 1414, cedió a Guerau
Alemany de Cervelló, gobernador de Cataluña, la villa y castillo de Linyola, las salinas de Ivars y los
diezmos del Pedrís. En 1415 favoreció a Diego Fernández de Vadiello, colaborador en el sitio y conquista de Balaguer, con la villa condal de Albesa, que marcaba el punto meridional del ya desaparecido
condado. A Ramon de Bages le cedió el emblemático lugar y castillo de Montmagastre. Vendió al conde de Foix la villa y castillo de Castelló de Farfanya por 34.000 florines, hecho que explica la presencia del escudo de la casa de Foix en la gran portalada gótica de la iglesia de Santa Maria de Castelló.
Lo acaba de liquidar Alfons el Magnànim, quien en 1416 dio en franco alodio al arzobispo de
Tarragona, Pere de Sagarriga, Àger, la Règola y Corsà. Vendió la baronía de Ponts a Ramon de Casalàguila. En 1417, donó a su hermano el infante Joan la villa de Agramunt. Le añadió, en 1418, la ciudad,
castillo y tierras de Balaguer, con el título de Senyor de Balaguer. Y aún más tarde favoreció a la abadía
de Poblet con la venta del castillo y villa de Menàrguens, diezmos de los trigos de Bellcaire, Montsuar,
Torre Neral y la jurisdicción civil y criminal de Bellcaire, Montsuar, Torre Neral, Castellserà, Torredà, La
Fuliola, Butsènit, Boldú, Tornabous, Tarròs y Montalé por 13.500 florines de oro de Aragón.
El condado, sin dinastía condal, con el territorio repartido entre los vencedores, desaparecido el
título de conde de Urgell y sustituido por el de Senyor de Balaguer, dejaba de existir. Ni el recuerdo
del viejo y bello Castell Formós de Balaguer o la imponente y famosa biblioteca formada por el conde
Pere el Savi quedaron en pie.
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2. El Castell Formós de Balaguer, escenario del poder condal

2. The Castle Formós in Balaguer, seat of the county’s power

Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot

Alberto Gonzalez Velasco · Francesc Fité Llevot

En 1879 un grupo de excursionistas barceloneses visitó los restos del castillo de Balaguer y se encontró únicamente con “venerables runas rublertas de melancolichs recorts” (ANÒNIM 1879, 151). Los

In 1879 a group of hikers from Barcelona visited the castle ruins in Balaguer and found only “venerables runas rublertas de melancolichs recorts” (ANÒNIM 1879, 151). Visitors could see the remains

visitantes pudieron contemplar los restos de un naufragio que se remontaba a unos siglos atrás y que

of a ruin dating back to centuries ago, and not see a reality that today, six hundred years after the

no permitía ver una realidad que hoy en día, seiscientos años después del abandono de esta lujosa

abandonment of this luxurious residence, we can only glimpse through a small hole open for archaeo-

residencia, solamente podemos columbrar a través de un pequeño agujero abierto por la arqueología
y por la ciencia histórica. A la vista de los restos que nos han llegado de este fastuoso palacio, cuesta
imaginarse la apariencia real de una residencia que debía de ser una de las más bellas y lujosas de

logy and historical science. In view of the remains that have come down from this lavish palace, we
have to imagine the appearance of an actual residence which must be one of the most beautiful and
luxurious in Catalonia in its time. There was not any other like it in the lands of Lleida, even in the ca-

la Catalunya del momento. No existía en las tierras de Lleida ninguna otra como aquella, ni siquiera

pital, a fact that is owed to munificence of the Andalusian building, and the splendour of Count Pere

en la capital, un hecho que debemos a la munificencia del caudillo andalusí que la construyó y a la

II d’Urgell, which became most evident as the scene of his power.

esplendidez del conde Pere II d’Urgell, que la convirtió en el escenario más manifiesto de su poder.
Cuando heredó el condado de manos de su padre, el conde Pere se debía encontrar un edificio
de época taifal especialmente lujoso, aunque seguramente castigado por el paso del tiempo. Ignora-

When he inherited the county from the hands of his father, Count Pere must have found a luxurious taifal period building, which had suffered over time. Ignoring the reforms and improvements
that proceeded, we know for certain that he made enormous renovations, but respected the main

mos si aquellos que le precedieron habían efectuado reformas y mejoras, pero sí sabemos a ciencia

structure and its taifal period decoration. The siege of Balaguer 1413 and subsequent looting meant

cierta que él lo renovó de forma profunda, aunque respetando la estructura principal y su decoración

the end of a residence that had given birth to kings and counts. However, archaeological work that

de época taifal. El sitio de Balaguer de 1413 y el posterior expolio supusieron el fin de una residencia
que había visto nacer a reyes y condes. Pese a todo, los trabajos arqueológicos que se han llevado
a cabo desde los años sesenta del siglo XX han puesto al descubierto un conjunto de estructuras y
materiales que nos sitúan ante un yacimiento fundamental para entender qué era un palacio a finales
del siglo XIV e inicios de la siguiente centuria, hecho a imagen y semejanza de la residencia de un rey.
Diego Monfar, quien visitó el Castell Formós en el siglo XVII, elaboró una descripción en la cual

has been done since the 1960’s has revealed a set of structures and materials giving us a fundamental
understanding of the site and the palace in the late fourteenth and early fifteenth century, made in
the image and likeness of the residence of a king.
Diego Monfar, who visited the Castle Formós in the seventeenth century, gave a description
which still can be seen reflected in the luxury that permeated the walls of that building, then it collapsed completely: “En el otro risco ó recuesto, que está al principio de la ciudad, á la parte de oriente,

todavía puede verse reflejado el lujo que impregnaba los muros de aquel edificio, por entonces ya

frontero de la puente, estaba edificado el castillo y alcázar de los condes, el cual era muy fuerte y

completamente derruido: “En el otro risco ó recuesto, que está al principio de la ciudad, á la parte

suntuoso, y de fácil defensa, segun lo denotan las ruinas y cimientos de sus muros y torres derribadas,

de oriente, frontero de la puente, estaba edificado el castillo y alcázar de los condes, el cual era muy
fuerte y suntuoso, y de fácil defensa, segun lo denotan las ruinas y cimientos de sus muros y torres
derribadas, edificados sobre otros mas viejos que estaban sobre durísimas y grandes peñas, todo de
sillería y obra romana: su grandeza y antigua majestad hoy mal se puede conjeturar, porque desde
el año 1413 fué derribado. Queda algun rastro de las cisternas, caballerizas y demás oficinas subal-

edificados sobre otros mas viejos que estaban sobre durísimas y grandes peñas, todo de sillería y
obra romana: su grandeza y antigua majestad hoy mal se puede conjeturar, porque desde el año 1413
fué derribado. Queda algun rastro de las cisternas, caballerizas y demás oficinas subalternas: la puerta era hácia el mediodia y de tal traza, que cuatro hombres la podian defender; estaba muy adornada
de jaspes, mármoles y pórfidos, de que hay algunos pedazos junto al castillo, que son recuerdos de

ternas: la puerta era hácia el mediodia y de tal traza, que cuatro hombres la podian defender; estaba

lo que fué en tiempos pasados, y testimonio verdadero de la inestabilidad y mudanza de las cosas del

muy adornada de jaspes, mármoles y pórfidos, de que hay algunos pedazos junto al castillo, que son

siglo” (MONFAR 1853 I 340).

recuerdos de lo que fué en tiempos pasados, y testimonio verdadero de la inestabilidad y mudanza
de las cosas del siglo” (MONFAR 1853, I, 340).

The palace of the counts rose on the structures of the old islamic fortress and taifal palace built,
according to tradition, by Yusuf al-Muzaffar, King of the Taifa of Lleida1. In 1105 the city passed per-

El palacio de los condes se elevaba sobre las estructuras de la antigua alcazaba islámica y del

manently into Christian hands, but we do not know the exact date the Counts occupied the former

palacio taifal construido, según la tradición, por Yusuf al-Muzaffar, rey de la taifa de Lleida1. En 1105 la

Islamic palace and it became the county residence. The first who are seen to be living there are Count

ciudad pasó de forma definitiva a manos cristianas, pero desconocemos el momento exacto en que

Alfons and Teresa of Entença2. We see their first children being born here, including the infant Pere

los condes ocuparon el palacio de la antigua suda islámica y lo convirtieron en residencia condal.

(1319), the future Pere III el Cerimoniós, whose “Crònica” said “fom nats en la casa baxa del castell de

Los primeros que aparecen instalados de una forma más o menos fija son el conde Alfons y Teresa

Balaguer, qui es al cap del gran Palau”. It is clear, therefore, that the whole promontory of Balaguer
was composed by different structures, as the sovereign uses in this phrase three significant terms:
1. A recently proposed interesting hypothesis is that the construction of the palace could correspond to the Caliph Hisham
III, who was in exile, according to sources, in the lands of Lleida (ALÒS-SOLÉ 2010, 303).
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1. Una interesante hipótesis, reciente, ha propuesto que la construcción del palacio pudiera corresponder al califa Hisham III,

2. About the relationship that the Counts maintained with the castle, especially from known documents, see CATALÀ 1979,

quien se exilió, según las fuentes, a tierras leridanas (ALÒS-SOLÉ 2010, 303).

280-323.

d’Entença2. Allí vieron nacer a sus primeros hijos, entre ellos el infante Pere (1319), futuro Pere III el

house, castle and palace (ARAGUAS 2009). The last of them, moreover, was accompanied by a label

Cerimoniós, quien en su Crònica afirmó que “fom nats en la casa baxa del castell de Balaguer, qui es al

that gives distinction and allows us to suppose the existence of an area with exceptionable decora-

cap del gran Palau”. Es evidente, pues, que el conjunto del promontorio balagueriense estaba integra-

tion, identifiable with the structures of the eleventh century Andalusian palace.

do por diferentes estructuras, puesto que el soberano utiliza en esta frase tres términos significativos:
casa, castillo y palacio (ARAGUAS 2009). El último de ellos, además, va acompañado de un calificativo
que le otorga distinción y que permite suponer la existencia de un espacio con un tratamiento decorativo superior, identificable con las estructuras del palacio andalusí del siglo XI.

El conde Pere y la reforma del Castell Formós

Count Pere and the reforms of the Castle Formós
Far from rejecting the taifal structures and their decoration, the Counts of Urgell settled into the
palace and learnt how to live with a fascinating style3. This voluntary conservationism is the same
as documented in various royal residences of the Crown of Aragon, such as the Aljafería Palace of
Zaragoza, the Almudaina in Majorca and, to a lesser extent, the Palacio Real in Valencia4. However,

Lejos de rechazar las estructuras taifales y su decoración, los condes de Urgell se instalaron en

the time came when the home needed major reform, probably to suit the taste in the new Gothic

el palacio y supieron convivir con una estética que les debía fascinar3. Esta voluntad conservacionista

period. The reforms were promoted by Count Pere II d’Urgell, who respected the Moorish structures

es la misma que se documenta en diversas residencias reales de la Corona de Aragón, como los

and decoration and made some changes but keeping the same continuity in terms of aesthetics, like

palacios de la Aljafería de Zaragoza, el de la Almudaina de Mallorca y, en menor medida, el Palacio

mudèixar or Moorish appearance which previous historiography has not rated as important5. In this

Real de Valencia4. Empero, llegó el momento en que la residencia necesitaba una reforma importante,

sense , it should be mentioned as a direct reference to a royal residence the Counts of Urgell knew

seguramente para adaptarla al nuevo gusto de época gótica. La reforma fue promovida por el conde

well, the Aljafería Palace of Zaragoza, which was renovated in the late Middle Ages by the Catalan-

Pere II d’Urgell, quien respetó las estructuras y la decoración andalusíes y planteó los cambios en

Aragonese monarchs following the same aesthetics related to the original structures, ie, the Moorish

unos términos de solución estética continuista, a la manera mudéjar o morisca, un aspecto que la

(BORRÀS 1998, 169-205).

historiografía precedente no ha valorado en su justa medida y que nosotros hoy proponemos como

It is almost certain that Count Pere wanted to do the same in Balaguer as various members of his

una de las grandes aportaciones del proyecto del conde5. En este sentido, puede mencionarse como

family had done in the Aljafería, as both projects share many similarities. In occupying the old palace

referente directo una residencia real que los condes de Urgell conocían bien: el palacio de la Aljafería

of Balaguer the Counts of Urgell were in a palace that had become the highest representation of

de Zaragoza, que fue reformado durante la baja Edad Media por los monarcas catalanoaragoneses

Andalusian luxury in the decoration of homes, with painted stucco friezes, high quality alabaster and,

siguiendo soluciones estéticas afines a las estructuras originales, es decir, a la morisca (BORRÁS

above all, impressive plasterwork executed by the same craftsmen who previously had worked in the

1998, 169-205).

palace in Zaragoza, of which today there remain about 500 piece, some of them with multi-coloured

Se puede afirmar con bastante seguridad que el conde Pere quiso llevar a cabo en Balaguer

lapis lazuli imported from Afghanistan, where the best quality is mined6.

lo mismo que diferentes miembros de su familia habían efectuado en la Aljafería, puesto que am-

Until recently it was believed that one of the most significant things in the residence was an

bos proyectos compartían múltiples puntos en común. Al ocupar la antigua suda de Balaguer, los

impressive pool which was twenty metres long and three metres wide with different water sources,

condes de Urgell se encontraron con un palacio que había llegado a ser la representación máxima

located in an elevated position, which is one of the landscaped areas of the site. It is regarded as one

del lujo andalusí en la decoración de residencias, con frisos de estucos pintados, alabastros de gran

of the main features of a taifal palace and modelled on the Aljafería, a recent hypothesis proposed

calidad y, sobre todo, un impresionante conjunto de yeserías ejecutadas por los mismos artesanos

that it was flanked by two multi lobed columns decorated with arches and plasterwork, which were

que previamente habían trabajado en el palacio zaragozano, de las cuales nos han llegado unos 500

reflected on the water in this pool (CABAÑERO 2010, 302-303). Recent archaeological studies have

fragmentos, algunos de ellos policromados con lapislázuli importado del actual Afganistán, que era

confirmed that the rest of this pool relates to reforming works carried out by Count Pere but we do

de donde se extraía el de más calidad6.

not know if it was constructed on top of an earlier, similar structure - see the text of Carme Alòs, Javier

Hasta hace poco se creía que uno de los elementos más significados de aquella residencia era

Escuder and Eva Solanes in this catalogue7.

una impresionante alberca —safareig, en catalán— de veinte metros de largo y tres de ancho con

Count Pere carried out reforms to the palace in terms that equate to royalty. To achieve a similar

diferentes surtidores de agua, ubicada en posición elevada, con la cual se regaba una de las zonas

result in quality and the aesthetic effect of these types of residences, using the same decorative te-

de ajardinamiento del recinto. Se la consideraba uno de los elementos principales del palacio taifal y,

chniques and sometimes, the same craftsmen who worked for the monarchs. There is documentation

tomando como modelo la Aljafería, una hipótesis reciente habría propuesto que estuviera flanquea-

to the use of materials such as alabaster and jasper, in addition to other really exceptional materials

da por dos testeras decoradas con arcos polilobulados y yeserías, las cuales se reflejaban sobre el

like porphyry. The presence of these materials remains attested by the aforementioned description

lecho de agua de esta alberca (CABAÑERO 2010, 302-303). No obstante, los trabajos arqueológicos

of Monfar, but also through individual fragments of jasper (MN 1628) and porphyry (MN 1626) that

recientes han confirmado que los restos de esta alberca corresponden, en realidad, a la reforma de la

have been recovered in excavations at the castle8. Jasper stones mined in the area of Tortosa were

época del conde Pere, pero no sabemos si se bastió sobre una estructura similar anterior -ver el texto

10

3. Regarding the attraction of the nobility of the Crown of Aragon expressed in Islamic art and Mudejar productions see
SERRA 2013, 33-60.

2. Sobre la relación que los condes mantuvieron con el castillo, especialmente a partir de los documentos conocidos, véase

4. In the Reial in Valencia, which also was based on an ancient taifal residence , there was a comprehensive reform in the

CATALÀ 1979, 280-323.

Gothic period except of the Andalusian structures that were dominated by the so called “casa dels marbres”, a space that

3. Sobre la atracción que las élites de la corona de Aragón manifestaron por el arte islámico y las producciones mudéjares

opened into the garden and had a pool right in front (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 32-46; GÓMEZ

véase SERRA 2013, 33-60.

FERRER 2012, 30-33). Regarding the Moorish reforms of Aljafería see BORRÁS 1998 169-205. In Castile similar processes

4. En el “Real” de Valencia, que se asentaba también sobre una antigua residencia taifal, se produjo una reforma casi

are documented that have been studied more than those of the Crown of Aragon. See, among others, PÉREZ 2001, 37-57.

integral en época gótica que respetó únicamente las estructuras andalusíes de la denominada “casa dels marbres”, un

5. Except for a brief explanation in DÍEZ-CORONEL 1969, 350.

espacio que se abría al jardín y que justamente delante tenía una alberca (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT

6. Regarding the plaster work at the Andalusian Palace in Balaguer, see amongst others, EWERT 1971; EWERT 1979; GIRALT

2006, 32-46; GÓMEZ FERRER 2012, 30-33). Sobre las reformas mudéjares de la Aljafería véase BORRÁS 1998, 169-205. En

1994, 232-238; MANCHO 2006, 167-170; ALÒS-SOLANES 2010, 52-69; ALÒS-SOLÉ 2010, 297-323; CABAÑERO 2010, 283-

Castilla documentamos procesos análogos que han sido mucho más estudiados que los correspondientes a la Corona de

326; CABAÑERO 2011, 535-556.

Aragón. Véase, entre otros, PÉREZ 2001, 37-57.

7. We will also confirm what was the water system supply, as the grounds of the Castle Formós are in a very high position

5. Exceptuando un breve comentario de DÍEZ-CORONEL 1966, 350.

in relation to the River Segre.

6. Sobre el palacio andalusí de Balaguer y sus yeserías véase, entre otros, EWERT 1971; EWERT 1979; GIRALT 1994, 232-238;

8. The fragment of porphyry appears as quoted by ALÒS- SOLÉ 2010, 321, note 58. The fact that it was located in the ditch

MANCHO 2006, 167-170; ALÒS-SOLANES 2010, 52-69; ALÒS-SOLÉ 2010, 297-323; CABAÑERO 2010, 283-326; CABAÑERO

on the wall made in 1967, in which the Andalusian period materials and those of the Counts era are mixed together prevents

2011, 535-556.

us knowing to which construction phase it can be attributed
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de Carme Alòs, Javier Escuder y Eva Solanes en este mismo catálogo7.

exhausted, were in Egypt, hence the Catalan Kings chose to plunder parts of Sicilian buildings from

conseguir un resultado similar en calidad y efecto estético al de las residencias áulicas, recurrió a las

the Norman period. It was the cousin of Count Pere, Martí l’Humà of Aragon, in 1407 who imported

mismas técnicas decorativas y, a veces, a los mismos artesanos que trabajaban para los monarcas.

porphyry from the Italian island for the work of the garden in the main Royal Palace9, a project that, as

Incluso documentamos la utilización de materiales nobles como el alabastro y el jaspe, aparte de

discussed maintains important points of contact with Balaguer. In short, the use of this costly material

otros realmente excepcionales, como el pórfido. La presencia de estos materiales queda testificada

is connected to royal use, as Pere was aware10.

por la descripción antes mencionada de Monfar, pero también gracias a un fragmento de jaspe (MN

There is no detailed documentation of the scope of the reforms to the Palace of Balaguer, but

1628) y pórfido (MN 1626) que se ha podido recuperar en las intervenciones arqueológicas realizadas

different sources, together with the characteristics of the materials recovered in excavations corro-

en el castillo. El jaspe se extraía de piedras de la zona de Tortosa y era relativamente accesible, pero el

borate the project was carried out by Count Pere. One is his will (1408), in which he promotes the

pórfido8 era un material que había que importar. Las pedreras, ya agotadas, se encontraban en Egipto,

fortification of the castle and other areas in the city of Balaguer (MONFAR 1853, II, 272-273). A second

y por ello los reyes catalanes optaron por expoliar piezas ya trabajadas de edificios sicilianos de época

is the acquisition in 1386 by the Count of 25 pairs of columns with their bases and capitals from the

normanda. Así lo hizo el primo del conde Pere, Martí l’Humà, cuando en 1407 importó desde la isla

cloister of the church of Sant Feliu de Girona. It was a structure built in 1360 and dismantled in 1374

italiana elementos de pórfido para la obra de la galería del jardín del Palacio Real Mayor9, un proyecto

before the start of a military conflict11. We do not know why the Count wanted these materials, but it

que, como veremos, mantiene importantes puntos de contacto con el de Balaguer. En definitiva, con

is possible that he wanted to use them in the renovation of the palace in Balaguer. Please note that

la utilización de este material tan costoso Pere se equiparaba a la realeza, y él era consciente de ello10.

these elements were produced from the quarries of Girona, which led to mass production of materials

No conservamos documentación explícita sobre el alcance de la reforma del palacio de Ba-

used in the type of architecture as those acquired by the Count. In fact, the excavations of the Castle

laguer, pero diferentes fuentes, junto con las características de los materiales recuperados en las

Formós have located a capital and impost that are related to this production, which, at least proves

excavaciones, permiten corroborar que el proyecto se lo debemos al conde Pere. Una de ellas es su

that the Count came in contact with this industry. The arrival of materials from Girona to Balaguer is

testamento (1408), en el cual menciona que promovió la fortificación del castillo y otras fuerzas de la

also revealed through other capitals that are preserved in the Museu de La Noguera that were once

ciudad de Balaguer (MONFAR 1853, II, 272-273). Una segunda viene dada por la adquisición en 1386

in the old buildings of the town.

por parte del conde de 25 pares de columnas, con sus bases y capiteles, procedentes del claustro

In addition to these indirect references, there are a few indications that the death of Count Pere,

de la iglesia de Sant Feliu de Girona. Se trataba de una estructura erigida en 1360, y desmontada el

along with the siege of the city in 1413, prevented the completion of the reforming work. The first is

1374 ante la proximidad de un enfrentamiento bélico11. No sabemos cual era el destino que el conde

a document of 27th September 1409, where we read that King Martí communicated with Countess

quería dar a estos materiales, pero es posible que quisiese utilizarlos en la renovación del palacio de

Margarida that he was sending four Sardinian slaves to work on “en lo vostre alberch” and “continuets

Balaguer. Hay que tener en cuenta que estos elementos fueron producidos en el contexto de la ex-

la dita obra per amor de nos” (GIMÉNEZ 1901, 264, doc. LXXXI)12. Also demonstrating that the works

plotación de las canteras de Girona, que dio lugar a la producción seriada de materiales de aplicación

were not completed on the death of Count Pere is the discovery in excavations at the castle of a set

arquitectónica como los adquiridos por el conde (ESPAÑOL 1999a, 77-127; ESPAÑOL 2009a, 963-

of sculptured stone elements, some of them half finished. It is a set of segments with various support

1001). De hecho, en las excavaciones del Castell Formós se han localizado un capitel y una imposta

structures that confirm the intention of the Count to build a structure based on arches or arcades.

que responden precisamente a estas producciones que, como mínimo, prueban que el conde entró

These were made with a white limestone with peculiar characteristics similar to Santanyí stone (Ma-

en contacto con esta industria. La llegada de materiales de Girona a Balaguer se confirma, además, a

llorca). The type of stone used in Balaguer is also very similar to that which was used in the construc-

través de otros capiteles conservados en el Museu de la Noguera procedentes de edificios desapare-

tion of the cloister of Sant Pere of Àger, another artistic project of the Count. Therefore, we could

cidos del núcleo antiguo de la ciudad.

have two simultaneously works, bearing in mind that the work of the cloister in Àger also remained

Por otro lado, hay un par de indicios que demuestran que su muerte, junto con el sitio de la

unfinished after the death of the Count (FITÉ 1997, 154; FITÉ 2003b, 194).

ciudad en 1413, impidió la finalización de la reforma. El primero de ellos es un documento del 27 de

This important structure in the Palace of Balaguer may correspond to a paradise (FITÉ 1997, 154),

septiembre de 1409 donde leemos que el rey Martí le comunicó a la condesa Margarida el envío de

an evocative term that identified the viewpoints of the time. Often these galleries opened into large

cuatro esclavos sardos para trabajar en “lo vostre alberch” y para que “continuets la dita obra per

spaces like patios or gardens, to allow contemplation. These are present and have very important

amor de nos” (GIMÉNEZ 1901, 264, doc. LXXXI)12. También demuestra la no conclusión de las obras

role in the gardens of the Crown of Aragon in those years , such as the Palau Reial in Barcelona —the

7. Habrá que confirmar igualmente cuál fue el sistema de abastecimiento de agua, puesto que el recinto del Castell Formós

best— and Valencia. The garden was extensively renovated in Barcelona under the watchful direction

se halla en una posición muy elevada en relación al río Segre.

of Martí of Aragon, as part of a project initiated in 1401 and finished in 1407 and is well documented

8. El fragmento de pórfido aparece citado en ALÓS-SOLÉ 2010, 321, nota 58. El hecho que fuese hallado en la rasa efectua-

(ADROER 1979 51-52, 56 and 85-100; BRESC 1996, 375-386). This garden has important similarities

da en la muralla en 1967, en la cual aparecían mezclados los materiales de época andalusina y condal, impide saber a qué
fase constructiva se debe atribuir su uso.

354

relatively accessible, but the porphyry was a material that had to be imported. The quarries, though

El conde Pere planteó la reforma del palacio en unos términos que lo equiparan a la realeza. Para

with Balaguer, including the existence of a viewpoint that could inspire Count Pere. The design in

9. GIRONA 1909-1910, 297, doc. 42; GIRONA 1915, 613, doc. 40; ADROER 1979, 95-99; BRESC 1996, 380. También se intentó

9. GIRONA 1909-1910, 297, doc. 42; GIRONA 1915, 613, doc. 40; ADROER 1979, 95-99; BRESC 1996, 380. He also tried

hacer con elementos de este tipo traídos de África. En 1402 el rey Martí envió una embajada al rey de Túnez y solicitó que se

to take elements of this type from Africa. In 1402 King Martí sent an ambassador to the King of Tunis, and asked that he

le pidieran “pilars de marbre, loses, piques e brolladors d’aygua e totes altres nobleses de pedra” (GIRONA 1913, 181, doc.

promptly send “pilars de marbre, loses, piques e brolladors d’aygua e totes altres nobleses de pedra” (GIRONA 1913, 181,

52). Previamente, Jaume II hizo traer igualmente desde Sicilia una bañera que utilizó como vaso sepulcral en el monumento

doc. 52). Previously, Jaume II had brought from Sicily a bath vessel that was used for his father´s grave in the funeral monu-

funerario de su padre en Santes Creus, además de dos columnas que finalmente no se incorporaron al proyecto (ESPAÑOL

ment in Santes Creus, plus two columns which in the end were not used (ESPAÑOL 1999, 467-474; ESPAÑOL 2002, 43-44).

1999, 467-474; ESPAÑOL 2002, 43-44).

10. Apart from the materials at Santes Creus, the only remains preserved in Catalonia of this material are the medieval works

10. Aparte de los materiales de Santes Creus, los únicos restos conservados en Catalunya de este material aplicado a obras

to be found in Tortosa, a base and a column in the cloister.

medievales los hallamos en Tortosa, en una base y una columna del claustro.

11. See cat. 1-2 where we provide the appropriate critical apparatus.

11. Véase cat. 1-2 donde mostramos aparato crítico correspondiente.

12. However, it is also possible that this information makes reference to the so called “casa de la comtessa” the second

12. No obstante, también es posible que esta noticia haga alusión a la denominada “casa de la comtessa”, la segunda

residence of the Counts of Balaguer, a building Monfar described in these terms: “Era esta casa á modo de una fortaleza,

residencia de los condes en Balaguer, un edificio que Monfar describe en estos términos: “Era esta casa á modo de una

con sus cavas y torres, muy curiosamente labrada: servia de palacio y casa de campo para los condes en las primaveras;

fortaleza, con sus cavas y torres, muy curiosamente labrada: servia de palacio y casa de campo para los condes en las

edificó la misma condesa doña Margarita, y estaba muy cerca del monasterio de predicadores, aunque hoy no queda rastro

primaveras; edificóla la misma condesa doña Margarita, y estaba muy cerca del monasterio de predicadores, aunque hoy

de ella, porque las avenidas del rio la debieron de derribar, por no tener reparo contra él” (MONFAR 1853, II, 516). Moreover,

no queda rastro de ella, porque las avenidas del rio la debieron de derribar, por no tener reparo contra él” (MONFAR 1853,

it is possible that the Sardinian slaves came from the group that King Martí had working in August 1409 at his residence at

II, 516). Por otro lado, es muy posible que los esclavos sardos procedieran de la cuadrilla que el rey Martí tenía trabajando

Bellesguard (GIRONA 1909-1910, 308 docs. 71-72).

a la muerte del conde Pere el hallazgo en las excavaciones del castillo de un conjunto de elementos

aesthetic terms of both did not differ too much, here the Count had a place to enjoy private moments

pétreos esculturales, algunos de ellos a medio trabajar. Se trata de un conjunto de dovelas con perfil

of pleasure. The garden in Barcelona had a double levelled gallery with the garden on one side and

nervado y diversas estructuras de soporte que confirman la intención del conde de bastir una estruc-

on the other, the outside wall of the Saló del Tinell, now the patio of the Museu Frederic Marès13. The

tura a base de arcos de medio punto o porches. Fueron realizados con una piedra calcárea blanca de

original structure has disappeared, but through historical reconstruction of the location and from

apariencia bastante peculiar, de características análogas a la piedra de Santanyí (Mallorca). El tipo de

sketches and drawings, we can see what it may have looked like14. The structure of the first level, a

piedra utilizado en Balaguer es también muy similar al que se usó en la construcción del claustro de

base of porches, is the same as found in Balaguer, while the appearance of the inside should not be

Sant Pere d’Àger, otro de los proyectos artísticos materializados por el conde. Por tanto, podríamos

too far from the illustration that appears in a painting by Pedro Berruguete, la Mare de Déu de la Llet

estar ante dos obras simultáneas, y más teniendo presente que la obra del claustro agerense quedó

recently deposited in the Museo del Prado (SILVA 2001, 354, lam. 91), which shows a paradise covered

también inacabada a la muerte del conde (FITÉ 1997, 154; FITÉ 2003, 194).

with Moorish wooden beams, an ornamental element, which we know existed in the garden in Barce-

Esta importante estructura del palacio de Balaguer puede corresponder a un paraíso (FITÉ 1997,

lona. Another aspect to consider is that the construction of both gardens was at the same time, since

154), un evocador término con el cual se identificaban los miradores de la época. A menudo estas

that in Barcelona was built between 1406 and 1409, while that in Balaguer remained unfinished at the

galerías se abrían a grandes espacios como patios o jardines, para permitir su contemplación. Están

death of Count Pere in 140815.

presentes y tienen mucho protagonismo en los principales vergeles de la Corona de Aragón de aque-

Another connection between the gardens of King Martí and Count Pere is to be found in the or-

llos años, como los de los palacios reales de Barcelona —el Mayor— y Valencia. El jardín barcelonés

ganization of irrigation through a “alberca”, according to the traditional Andalusian system. Archaeo-

fue ampliamente reformado bajo la atenta dirección de Martí l’Humà, en el marco de un proyecto, ini-

logy has confirmed that the pool was constructed in the time of Count Pere as there is a connexion

ciado hacia 1401 y finalizado en 1407, que nos es bien conocido gracias a la documentación (ADROER

with the pool of Barcelona which was built in 140716. It is a type of structure which we have in the

1979, 51-52, 56 y 85-100; BRESC 1996, 375-386). Este jardín mantenía importantes similitudes con

royal palaces of Aljafería in Zaragoza and Valencia17, two buildings that Count Pere would have know

el de Balaguer, entre ellas la existencia de un mirador que pudo servir de inspiración al conde Pere.

of firsthand, both had orchards that were also at the Castle Formós. These palaces, especially the

Los términos estéticos en que fueron diseñados ambos vergeles no debían diferir en exceso, y de

first one, also shared a glorious Arabic past, from the architectural point of view, with Balaguer. The

aquí que el conde también proyectara una galería desde la cual disfrutar de momentos íntimos y de

palace orchards of Valencia, the most celebrated of the Peninsula at that time, could be admired from

esparcimiento. La de Barcelona era una galería de doble nivel, que se emplazó en uno de los lados del

different viewpoints, as it overlooked the main garden, or linked the rooms of the queen with adjoining

jardín, adosada al muro exterior del Saló del Tinell, en el actual patio del Museu Frederic Marès13. La

gardens (GÓMEZ- FERRER 2012, 33 and 252)18. The garden of Balaguer would not differ from those

estructura original ha desaparecido, pero la evocamos a través de la reconstrucción historicista que

built in the same year by Carles III of Navarre, called the Noble, at his palaces of Tafalla and Olite. Mo-

hoy en día podemos contemplar en el mismo emplazamiento, también a partir de algunos croquis y

reover, in Olite there is evidence of the use of ceramic materials brought from Valencia and a gallery

dibujos14. La estructura del primer nivel, a base de porches, es la misma que hallamos en Balaguer,

overlooking the garden which has fortunately been preserved19.

mientras que la apariencia interior de ambas no debía alejarse demasiado de la galería que aparece

It is very likely that the Count would create a garden in Balaguer similar to that of his cousin King

en una pintura de Pedro Berruguete, la Virgen de la Leche, recientemente depositada en el Museo del

Martí, worthy of a particularly luxurious palace which had become the centre of power of the county.

Prado (SILVA 2001, 354, lám. 91), donde se ha representado un paraíso cubierto con un envigado de

In view of what has been said, it seems that the orchard of Balaguer was one of the areas of the castle

madera a la morisca, un elemento ornamental que, como mínimo, sabemos que existía en la galería

where the Count invested more effort and resources for its beautification. The uniqueness of this

del jardín barcelonés. Otro aspecto a tener en cuenta es que la construcción de ambos miradores fue

item is that it remains one of the few gardens of the medieval Crown of Aragon which have preserved

simultánea, ya que el de Barcelona se erigió entre 1406 y 1409, mientras que el de Balaguer quedó

structures and decorative items, unlike others that have disappeared, such as the Royal Palaces in

inacabado a la muerte del conde Pere en 140815.

Barcelona, Perpignan and Tortosa. Archaeological work conducted so far does not allow us to define

Otro punto de conexión entre los jardines del rey Martí y el conde Pere lo hallamos en la organi-

the extent of the enclosure in Balaguer, but the remains suggest that it was distributed over several

zación de la irrigación a través de una alberca o safareig central, de acuerdo con el sistema tradicional

areas, one in front of the pool area20, and at least one in the vicinity of the current entrance to the site,

andalusí. A la espera que la arqueología confirme la datación concreta de la de Balaguer, se debe
tener presente que la de Barcelona se construyó en 140716. Se trata de un tipo de estructura de la cual
también tenemos constancia en los palacios reales de la Aljafería de Zaragoza y en el Real de Valencia17, dos edificios que el conde Pere conocía de primera mano y que hospedaban sendos vergeles,
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13. These two levels of galleries with low floor articulated based arches, are linked to the model given in the early fourteenth
century of the Kingdom of Mallorca in palaces like Perpinyà (West Wing Gallery) Almudaina (Southern Façade) and Bellver.
Regarding these examples see DOMENGE 2014, 330, fig. 29-31).
14. One of them is that I. Serra Goday, reproduited in ADROER 2010, 17, fig. 4.
15. As was his custom, King Martí followed closely the construction of his garden. According to the request of the monarch,

en agosto del mismo 1409 en su residencia de Bellesguard (GIRONA 1909-1910, 308, docs. 71-72).

it had been covered with “arqueres o croers de pedra” (GIRONA 1909-1910, 286, doc. 11; 293-294, docs. 31-35; 295, doc. 37;

13. Estas galerías de doble nivel con el piso bajo articulado a base de arcos de medio punto se relacionan con el modelo

296-297, docs. 40-42; 299-300, doc. 48; 300-301, doc. 50; 306-307, doc. 67; GIRONA 1915, 614, doc. 43), although at one

que se da a inicios del s. XIV en el reino privativo de Mallorca en palacios com el de Perpignyà (galería de poniente), la

point he seems to want to install a wooden cover (ADROER 1979, 56 and 69-71). Around 1408-1409 we know that the work in

Almudaina (fachada meridional) o Bellver. Sobre estos ejemplos véase DOMENGE 2014a, 330, fig. 29-31.

the gallery was supervised by the Moorish master Faraig de Gali, along with two more Moorish craftsmen, who all came from

14. Uno de ellos es el de I. Serra Goday, reproducido en ADROER 2010, 17, fig. 4.

Zaragoza (GIRONA 1909-1910, 306-307, docs. 67 and 69; ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2012, 30). See also the information about the

15. Como era habitual en él, el rey Martí siguió muy de cerca la construcción de la galería de su jardín. Según las peticiones

gallery published by ADROER 1979, docs. 30, 34, 38, 74, 77, 80, 82-87, 89, 94, 96, 101-102, 105, 112-115 and 144. Otherwise,

del monarca, tenía que cubrirse con “arqueres o croers de pedra” (GIRONA 1909-1910, 286, doc. 11; 293-294, docs. 31-35;

through a previous document, we know that the garden was surrounded by a “andador qui deu esser galeria e deu anar a

295, doc. 37; 296-297, docs. 40-42; 299-300, doc. 48; 300-301, doc. 50; 306-307, doc. 67; GIRONA 1915, 614, doc. 43),

redort del ort (...)” (GIRONA 1909-1910, 284, doc. 3).

aunque en un momento dado parece ser que quería instalar una cubierta de madera (ADROER 1979, 56 y 69-71). Hacia

16. GIRONA 1909-1910, 297, docs. 41-42; 301, doc. 52. In another document it states that the King gave very precise instruc-

1408-1409 sabemos que en la obra de la galería intervino el maestro moro Faraig de Gali, junto con dos artesanos moros

tions on how to build it (GIRONA 1915, 613, doc. 40).

más, procedentes todos ellos de Zaragoza (GIRONA 1909-1910, 306-307, docs. 67 y 69; ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2012, 30).

17. In the excavations carried out in the 1980’s at the Reial of Valencia we see that the pool was located in front of the “casa

Véase también la documentación sobre la galería publicada en ADROER 1979, docs. 30, 34, 38, 74, 77, 80, 82-87, 89, 94, 96,

dels marbres” (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 34; GÓMEZ-FERRER 2012, 30, 252 and 259). For the

101-102, 105, 112-115 y 144. Por otra parte, gracias a un documento anterior, sabemos que el jardín se hallaba rodeado por

two pools of l’Aljafería see MARTÍN-SÁENZ 1998a, 74-76; MARTÍN-SÁENZ 1998b, 191-193 and 196-198

un “andador qui deu esser galeria e deu anar a redort del ort (...)” (GIRONA 1909-1910, 284, doc. 3).

18. Regarding the gardens of the Reial in València see also INSAUSTI, 1993

16. GIRONA 1909-1910, 297, docs. 41-42; 301, doc. 52. En otro documento se atestigua que el rey dio instrucciones muy

19. In Tafalla there was a hall with a base of arcades which can be connected with the gallery or viewpoint that Count Pere

precisas sobre cómo construirlo (GIRONA 1915, 613, doc. 40).

was trying to build in Balaguer (HARVEY 1990, 45; MARTÍNEZ DE AGUIRRE 2013, 191-218).

17. En las excavaciones llevadas a cabo en el “Real” de Valencia en los años ochenta del siglo XX fue localizada la alberca

20. The will of Count Pere certifies that the castle in Balaguer had a “(...) patii castri predicti ad latus capelle ibi jam cons-

que estaba ubicada delante de la “casa dels marbres” (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 34; GÓMEZ-

tructe cujus ecclesie caput existat versus orientem (...)” (MONFAR 1853, II, 269). This topographical location of the chapel
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seguramente referenciales para el del Castell Formós. Estos palacios, además, compartían con el de

where decorated irrigation canals with painted tiles and tiling have been found in situ.

Balaguer un esplendoroso pasado árabe desde el punto de vista arquitectónico, especialmente el

The overall appearance of the garden in Balaguer must not have been too different from the

primero de ellos. Los vergeles del palacio de Valencia, el más celebrado de la Península en aquellos

examples above, since all responded to a common model. Flora was distributed alongside a “anda-

años, también se admiraban desde diferentes miradores, como el que daba al jardín principal o el que

dors”, a kind of circulation of corridors and documented in the gardens of Valencia and Barcelona. It

comunicaba las estancias de la reina con los jardines adyacentes (GÓMEZ-FERRER 2012, 33 y 252)18.

is possible, like these, the orchard of Count Pere included fountains and springs, as well as wooden

El jardín de Balaguer tampoco debía diferir de los construidos en esos mismos años por Carlos III de

pergolas for shade and specific areas to enjoy leisure, such as in the gardens of Valencia and Navarre

Navarra, denominado el Noble, en sus palacios de Tafalla y Olite. En el de Olite tenemos constancia,

Olite and Tafalla. Irrigation of the Count’s garden started from the preserved pool that was perhaps

además, del uso de materiales cerámicos traídos de Valencia y de una galería que daba al jardín,

fed from water from a ditch that, today, has not been located21. In the future, we must also clarify how

afortunadamente conservada19.

the water was distributed to the various gardens, and also how it reached the irrigation canals with

Es muy probable que el conde quisiera erigir en Balaguer un jardín similar al de su primo, el rey

the decorated tiling.

Martí, digno de un palacio especialmente lujoso, que se había convertido en el centro de poder del

The continuing desire of royal emulation of Count Pere in his artistic works can also be extended

condado. A la vista de lo que nos ha llegado, parece que el vergel de Balaguer fue uno de los espacios

to the garden of the Castle Formós in Balaguer. Both orchards were raised from one set of guidelines

del castillo donde el conde invirtió más esfuerzos y recursos para su embellecimiento. La excepcio-

that relate to the early Muslim architecture, in which water and springs play a key role. The taste for

nalidad de los restos conservados convierte este elemento en uno de los escasos jardines medieva-

this kind of garden was endorsed partially by the good job of mudèixars artisans in Valencia and

les de la Corona de Aragón de los cuales nos han pervivido estructuras y elementos decorativos, a

Aragon, especially with regard to their decoration. King Martí used marble pillars with jasper and

diferencia de otros que han desaparecido, como los de los palacios reales de Barcelona, Perpiñán

porphyry, brought from Sicily, in his garden but also ceramics from Manises and Paterna. At the same

y Tortosa. Los trabajos arqueológicos hasta ahora efectuados en el recinto no permiten delimitar la

time, he worked with Moorish craftsmen in the construction and decoration of the space, these cra-

extensión que ocupaba el de Balaguer, pero los restos aparecidos parecen indicar que se distribuía

ftsmen are also documented in Balaguer making wooden boxes but we not know whether these are

en diversas zonas, una de ellas delante de la alberca20, y como mínimo una segunda en las inmedia-

for the garden or for the rooms of the palace.

ciones de la actual puerta de acceso al recinto, donde aparecieron todavía in situ canalizaciones de
irrigación decoradas con alicatados y azulejos pintados.

The influence of Sicilian gardens is also evident where fountains and structures of water circulating in the eastern style played an important role. King Martí knew of these first hand, as he had lived

La apariencia general del jardín de Balaguer no debía de alejarse demasiado de los ejemplos

on the island, and some of the same materials were used here -mainly porphyry- was taken from the

citados, puesto que todos respondían a un modelo común. La flora se debía de distribuir en los

Norman Royal Palace, with it’s famous Palatine Chapel and the Palace of the Archbishop of Palermo

laterales de los denominados “andadors”, una especie de pasillos destinados a la circulación y que

(BRESC 1972, 55-127, BRESC 1996, 380-381). The richness of the orchards of Barcelona and Balaguer

documentamos en los jardines de Valencia y Barcelona. Es posible que, como estos, el vergel del con-

are palpable expressions of the power of their owners, just as we see with the Sicilian gardens. The

de Pere incluyera fuentes y surtidores, además de pérgolas de madera para gozar de sombras y de

Palace in Balaguer was to be the symbol of dynastic continuity of Urgell and the highest expression

espacios concretos de ocio, como hallamos en Valencia y en los jardines navarros de Olite y Tafalla.

of the sovereignty of the count-ship, which is why he dignified himself with a splendid garden and, as

La irrigación del jardín condal se organizaba a partir de la alberca conservada, la cual posiblemente

well, to distinguish it from the other residences he owned in the county.

se nutría de agua gracias a una acequia que, a día de hoy, no ha sido localizada21. En el futuro habrá

One thing that we can connect with the construction of the garden of Balaguer, or at least with

que indagar también cómo se distribuía el agua por las diferentes zonas ajardinadas y también cómo

its management, is a letter from 1404 in which Martí l’Humà writes to the Countess Margarida promi-

se hacía llegar a las canalizaciones decoradas con alicatados.

sing to send the work De agricultura by Pal·ladi (GIRONA 1915, 547 doc. 28th). This information is not

La continua voluntad de emulación real que evidencia el conde Pere en sus empresas artísti-

only interesting from a bibliophile point of view, but also for its possible link with the management and

cas también se puede hacer extensiva al jardín del Castell Formós de Balaguer. Ambos vergeles se

maintenance of the Count’s garden. Pal·ladi was an author of great fortune in the late Middle Ages,

plantearon a partir de unas mismas directrices que respondían a los principios de la arquitectura

as his work was one of the few agricultural works that circulated at that time throughout Western

musulmana, en los que el agua y las fuentes jugaban un papel fundamental. El gusto por este tipo de

Europe. The work is presented in the form of agricultural calendar, since it is split into as many books

ajardinamientos se amparaba, parcialmente, en el buen oficio de los artesanos mudéjares afincados

as months of the year. The first book, for example, is about teaching agriculture, land preparation,

en Valencia y en Aragón, especialmente en lo que concierne a su decoración. El rey Martí utilizó en su

sowing, planting and grafting. It also includes information on the cultivation of various fruit trees, hor-

jardín pilares de mármol y jaspe, así como elementos de pórfido enviados desde Sicilia, pero también

ticulture, location of the owner’s property and the homestead, poultry, beekeeping, equipment, pets,

cerámicas traídas de los alfares de Manises y Paterna, unas producciones que reencontraremos en el

water quality and land, wells and ponds etc... Also interesting are his digressions on the construction,

jardín de Balaguer. Simultáneamente hizo trabajar artesanos moros en la construcción y decoración

paving , lime and sand, brick walls, stucco and siding, cane roofs, which explains why the work of

de la alberca, unos artesanos que también documentamos en Balaguer efectuando artesonados de

Pal·ladi became the greatest diffuser of the proposals of Vitruvius at that time (PALADIO 1990)22.

madera, no sabemos si para el jardín o para las estancias del palacio.
FERRER 2012, 30, 252 y 259). Para las dos albercas de la Aljafería véase MARTÍN-SÁENZ 1998a, 74-76; MARTÍN-SÁENZ

The work of Pal·ladi was a good manual for someone who wanted to erect a rural residence,
or those with an interest in horticulture and fruit growing. Its contents show that it was especially

1998b, 191-193 y 196-198.

appropriate for someone like the Count of Urgell, who at that time was finishing the renovation of his

18. Sobre los jardines del “Real” de Valencia véase también INSAUSTI 1993.

palace. It was not quite a house in the country, but it featured an orchard, which surely would involve

19. En el de Tafalla existía un pabellón efectuado a base de arcadas que hay que relacionar también con la galería o mirador

356

que el conde Pere pretendía erigir en Balaguer (HARVEY 1990, 45; MARTÍNEZ DE AGUIRRE 2013, 191-218).

of the castle allows to deduce that this corresponds to the patio being in the area in front of the pool. The patio of the castle

20. El testamento del conde Pere certifica que el Castillo de Balaguer tenía un “(...) patii castri predicti ad latus capelle

is also mentioned during the process against Jaume el Dissortat, when, at a determining moment of the siege it was said

ibi jam constructe cujus ecclesie caput existat versus orientem (...)” (MONFAR 1853, II, 269). Dicha ubicación topográfica

“fecit congregari gentes armigeras in patio castri Balagarii” (BOFARULL 1868, I, 77). Another testimony of the process gives

de la capilla del castillo permite deducir que el patio mencionado se corresponde con la zona de delante de la alberca. El

us interesting information about the topography “exint ell (...) de la cambra et essent en lo pati del castell troba mossen

patio del castillo también aparece en el proceso contra Jaume el Dissortat, donde se afirma como durante en un momento

Alfonso Suaris” (BOFARULL 1868, I, 166).

determinado del sitio el conde “fecit congregari gentes armigeras in patio castri balagarii” (BOFARULL 1868, I, 77). Otro de

21. This system provided the water for the Reial de València (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 38;

los testimonios del proceso nos afrece una interesante precisión topográfica en afirmar que “eixint ell (...) de la cambra et

GÓMEZ-FERRER 2012, 253 and 258-259).

essent en lo pati del castell troba mossen Alfonso Suaris” (BOFARULL 1868, I, 166).

22. On the impact of this work on the architectural doctrine of the time in Catalonia see ESPAÑOL 2002, 264-265, referen-

21. Este sistema de provisión de agua fue el del “Real” de Valencia (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006,

ces to different copies are preserved in the libraries of the noble Bernat of Palau (1349), in Castelló d’Empúries; or of Ramon

38; GÓMEZ-FERRER 2012, 253 y 258-259).

Vinader (1356), Doctor of Law of Barcelona, among others.

Es igualmente evidente el ascendente siciliano de estos jardines, donde las fuentes y las estruc-

them to seek information and advice to ensure that the work came to a successful conclusion and

turas de circulación del agua a la manera oriental jugaban un importante papel. El rey Martí los cono-

its subsequent maintenance was adequate. It is noteworthy that the request for the book from King

cía de primera mano, dado que había residido en la isla, motivo por el cual algunos de los materiales

Martí made by the Countess Margarida, which could indicate that she had an interest in the subject or,

que se hizo traer de allí —principalmente los pórfidos— procedían del palacio real de los normandos,

even, assumes a leading role in organizing and decorating the Castle Formós. This is not so surprising,

de su célebre Capilla Palatina, y del palacio del arzobispo de Palermo (BRESC 1972, 55-127; BRESC

since her involvement is well-known at that time in some of the art projects in this county, such as the

1996, 380-381). La riqueza de los vergeles ejecutados en Barcelona y en Balaguer era la expresión y

murals of Sant Miquel in Montmagastre and the building of the altarpiece in Albesa, where we see

la manifestación más palpable del poder de sus propietarios, de igual forma que lo vemos con los

her heraldic arms next to her husband’s (VELASCO-FITÉ 2011, 141-143). The strong and overwhelming

jardines sicilianos. El palacio de Balaguer había de ser el símbolo de la continuidad dinástica de los

personality of the Countess features widely in historiography, and here the profile fits very well, and

Urgell, así como la expresión máxima de la soberanía condal, de aquí que se lo dignificara con un

we cannot rule out her role in the decoration of the Count’s home in Balaguer reflecting the taste of a

espléndido jardín y se lo distinguiera, así, del resto de residencias que los condes poseían dentro de

woman educated in pre- Renaissance Lombardy.

su ámbito de poder.
Una fecha que podría ponerse en conexión con la construcción del jardín de Balaguer, o al

Plasterwork, panels and Moor Maestros

menos con su gestión, es una carta de 1404 en que Martí l’Humà escribe a la condesa Margarida,

One of the most important and interesting references on the reforms of the palace in the time of

prometiéndole el envío del tratado “De agricultura de Paladio” (GIRONA 1915, 547, doc. 28). La no-

Count Pere has to do with the jobs that were carried out by a Moorish artisan in 1402. King Martí wrote

ticia no ha de interpretarse únicamente en clave bibliófila, sino también por su posible vinculación

that year to his cousin asking him to “lo moro maestre de la obra dalmetaruez [d’almocarnez?], qui us

con la gestión y mantenimiento del jardín condal. Paladio era un autor tardoantiguo de gran fortuna

obre a Balaguer” after inspecting work that he had done in Barcelona. He was a master making “almu-

durante la Edad Media, ya que su obra era uno de los escasos tratados de agricultura que circulaba

càrabs”, chronology and context interprets this as a craftsman specializing in the making of wooden

en aquellos tiempos por todo el occidente europeo. La obra se presenta en forma de calendario agrí-

panels. However, as the Moor was very jealous of his wife and did not want to separate from her, the

cola, puesto que se halla dividido en tantos libros como meses tiene el año. En el libro primero, por

King, for “no volents ajustar mes de dolor a son mal” in a gesture of kindness and understanding, he

ejemplo, trata cuestiones como la enseñanza de la agricultura, la preparación de terrenos, la siem-

sent to the Count two decks that he wanted, one for the aforementioned garden gazebo and the other

bra, la plantación y los injertos. Incluye también informaciones sobre el cultivo de diferentes árboles

for the gallery of the King. At the same time, he asked the Count, “qui entenets molt bé la manera

frutales, horticultura, ubicación de la vivienda del propietario y las dependencias de la casa matriz,

del obrar” he was worried about the effect of the work on the craftsman (GIRONA 1913, 183, doc. 61;

avicultura, apicultura, utillaje, animales domésticos, la calidad de las aguas y los terrenos, aljibes y

ADROER 1979, 55-56 and 162-163, docs. 30 and 34).

estanques, etc. También son interesantes sus digresiones sobre la construcción, los pavimentos, la

The deductions that you can make from this story are many. First, an obvious strength: the Palace

cal y la arena, los muros de ladrillo, el estucado y los revestimientos, o los techos de caña, hecho que

of Balaguer was extensively refurbished, and that the work was promoted by Count Pere. The work

explica que la obra de Paladio se convirtiera en la máxima difusora de las propuestas de Vitrubio en

that is taking place must have been important, as the Count brought in an outside craftsman, specia-

aquellos años (PALADIO 1990)22.

lizing in panels of a Moorish appearance. Attention should also be made to the fact that King Martí

La obra de Paladio era un buen manual para quien deseara erigir una residencia rural o para

mentions the skills to the Count about this type of work. As a energetic artistic promoter Pere must

aquel que tuviera intereses en hortofruticultura. Sus contenidos demuestran que era especialmente

have been familiar with project management and must have been as thoroughly involved in the same

apropiada para alguien como los condes de Urgell, que en aquel momento se hallaban terminando la

way as was King Martí23. Not surprisingly but it was symptomatic, that the monarch requested the

reforma de su palacio. No se trataba del todo de una residencia de campo, pero comprendía un vergel

favour of the Count in a case like this, which shows that the second hired quality craftsmen, who had

que, seguramente, motivó que buscaran información y consejo para que la obra llegara a buen puerto

probably arrived from Castella or Aragon. This places him in a leading position and at the forefront in

y para que su mantenimiento posterior fuera el adecuado. Llama la atención que la petición del libro

relation to certain companies or artistic aesthetic solutions, at the same level as royalty, which allows

al rey Martí la efectuara la condesa Margarida, hecho que podría indicar que tenía intereses en el

us to show the idea of royal emulation as discussed in other texts in this catalogue. In this sense, while

tema o que, incluso, asumiera un papel principal en la organización y decoración del Castell Formós.

the Count was carrying out his Moorish theme in his palace in Balaguer, King Martí acquired some

No ha de extrañar que fuera así, puesto que es conocida su implicación en algunos de los proyectos

ceilings with the same characteristics previously in Xàtiva which he intended to put in his Palau Reial

artísticos condales de aquellos años, como las pinturas murales de Sant Miquel de Montmagastre y

Major and the Tribuna Reial of La Seu in Barcelona24.

la ejecución del retablo de Albesa, donde vemos que sus divisas heráldicas campean al lado de las

Otherwise, the information of 1402 regarding the Moorish artisan who worked in Balaguer can

de su esposo (VELASCO-FITÉ 2011, 141-143). La fuerte y abrumadora personalidad de la condesa,

be connected with the findings made during the excavations of the Castle Formós. During the 1982-

ampliamente destacada por la historiografía, se ciñe muy bien al perfil que aquí esbozamos de ella,

1987 campaign an extension to the chamber was dug and a unique space was identified, located in

y no puede descartarse que su protagonismo en la decoración de la residencia condal de Balaguer

the northeast of the pool, a room where some of the most remarkable material of the site was found.

reflejara el gusto de una mujer educada en la Lombardía del Prerrenacimiento.

This nobly decorated room measures about fifteen feet long by seven wide. It is E-W orientated and

Yeserías, artesonados y maestros moros
Una de las referencias más importantes e interesantes sobre la reforma del palacio en tiempos del conde Pere tiene que ver con los trabajos que realizaba allí un artesano moro en 1402. El
rey Martí escribía aquel año a su primo pidiéndole que “lo moro maestre de la obra dalmetaruez
[d’almocarnez?], qui us obre a Balaguer”, inspeccionara una obra que tenía entre manos en Barcelona. Se trataba de un maestro en hacer almucárabes, que, por cronología y contexto, hay que inter-

10

has a raised area to the east which is accessed via a flight of steps. It could be, therefore, a chapel
and its corresponding presbytery. So, we should identify this space with the chapel of the castle, that
is, the Santa Maria de la Suda that has been written about in various documents25. Excavations in the
23. On this last point see ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2011, 26-27 containing a collection of information where the King appears
directly involved, reviewing and making decisions about the work and payment.
24. Information regarding these ceilings is collected in ADROER 1979; ADROER 1998, 43-52; ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2011, 2831; VIDAL 2013, 1-15; DOMENGE-VIDAL 2013, 16-17. Years later, Alfons el Magnànim opts for the same aesthetic choice to

pretar como un artesano especializado en la realización de artesonados de madera. Con todo, como

decorate the ceilings of Castelnuovo in Naples, and that requested “ moros molt abtes en lo dit magisteri de llenyam” as

que el moro estaba muy celoso de su esposa y no quería separarse de ella, el rey, ya que “no volents

there was in Zaragoza (GARCÍA 2001, 35, nota 48).

22. Sobre la incidencia de esta obra en la doctrina arquitectónica de la época en Catalunya véase ESPAÑOL 2002, 264-265,

facing chapel, next to which he wanted to build a church for a monastery of friars, unless his heir would renew the one

que recoge referencias sobre diferentes ejemplares conservados en las bibliotecas del noble Bernat de Palau (1349), de

existing (MONFAR 1853, II, 269). Regarding Santa Maria de la Suda see our text on the Counts of Urgell as artistic promoters

Castelló d’Empúries; o de Ramon Vinader (1356), doctor en leyes, de Barcelona, entre otros.

published in this catalogue. Cabañero considers that this room “(...) era la principal del conjunto en el año 1413, fecha en

25. One of them is the will of Count Pere II (1408), which mentions that near the courtyard of the castle there was an east
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ajustar mes de dolor a son mal”, en un gesto de benevolencia y comprensión, envió al conde las me-

eighties uncovered a level of debris that covered the entire floor, in which, mixed in a single layer,

didas de las dos cubiertas que deseaba ejecutar, una destinada al mencionado mirador del jardín y la

were fragments of painted tiles from Manises, sculptural fragments of alabaster - possibly belon-

otra a la galería de la plaza del Rey. Al mismo tiempo, pedía al conde, “qui entenets molt bé la manera

ging to an altarpiece - as well as important remains of wooden beams with traces of polychrome red

del obrar”, que se preocupara de dirigir los trabajos que había de efectuar el artesano (GIRONA 1913,

(PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 628-630). Unfortunately the beams were destroyed as a result of an act

183, doc. 61; ADROER 1979, 55-56 y 162-163, docs. 30 y 34).
Las deducciones que podemos efectuar a partir de esta noticia son diversas. Primeramente, una
obvia por fuerza: el palacio de Balaguer se estaba reformando ampliamente y la obra la promovía

of vandalism that occurred within days of their discovery26. It is tempting to associate these remains
to the carpentry works that Count Pere carried out in 1402, but it must be remembered that work of
the Moorish artisan could correspond to other areas of the Palace of Balaguer.

el conde Pere. Los trabajos debían de ser importantes, ya que se estaban efectuando cubiertas y el
conde disfrutaba de los servicios de un maestro venido de fuera, especializado en artesonados de

Whatever the case, the materials that have been found in archaeological excavations in the cha-

apariencia morisca. Llama también la atención que el rey Martí mencione las aptitudes del conde ante

pel give us a space of Moorish or Oriental appearance. Aside from the embigados, it is tiled with blue

este tipo de empresas. Como incansable promotor artístico, Pere debía estar familiarizado con la di-

tiles, a mixture of which we have referred to previously with the irrigation system in the orchard and

rección de proyectos y debía implicarse a fondo, de la misma forma que lo hacía el rey Martí23. No ex-

which also appears in a contemporary work, the chapel or tribuna of King Martí in the Cathedral in

traña —pero resulta sintomático— que el monarca solicite el favor del conde en un asunto como este,

Barcelona. Among these tiled fragments found in this level in the Chapel in Balaguer, the most outs-

hecho que demuestra que el segundo contrataba artesanos solventes y de calidad, seguramente lle-

tanding example is MN 2743, which was found in the archaeological campaign of 1983-1984 (PADILLA-

gados de Castilla o de Aragón. Esto lo sitúa en una posición privilegiada, en la vanguardia en relación

GIRALT-VILA 1997, 631, fig. 1.6). Unfortunately, none of that material found appears to be associated

con determinadas empresas artísticas o soluciones estéticas, y al mismo nivel que la realeza, hecho

with paving stones or mortar that are present in the room nor on the walls and for this reason we

que nos permite recuperar la idea de emulación real que hemos manifestado en otros textos de este

cannot conclude that these tiles were used in the floor or beams27. However, the appearance of ce-

catálogo. En este sentido, al mismo tiempo que el conde llevaba a cabo las cubiertas moriscas de su

ramic remains in the same level as the wooden beams and the alabaster fragments, do allow us to

palacio de Balaguer, el rey Martí adquiría algunos techos con las mismas características —proceden-

speculate on this possibility.

tes de Xàtiva— destinados al Palau Reial Major y a la tribuna o capilla real de la Seu de Barcelona24.

A less likely option is to identify this room with some of the rooms that we know were located in

Por otra parte, la noticia de 1402 sobre el maestro moro que trabajaba en Balaguer puede co-

this noble palace, like that known as the “sala dels paraments” which is mentioned in a document from

nectarse con uno de los hallazgos efectuados en las excavaciones del Castell Formós. Durante las

1376 and where Count Pere received from representatives of the county towns 174, 140 salaries on the

campañas de 1982-1987 se pudo excavar con extensión la cámara que hoy en día se identifica con

occasion of his marriage to Margarida de Montferrat. Reportedly, the agreement was signed “in qua-

un espacio singular, ubicado en la zona nordeste de la alberca, una sala donde aparecieron algunos

dam aula peramentorum dicti castri, in qua idem dominus comes solet sepius sua consilia celebrare”

de los materiales más notables de todo el yacimiento. Esta estancia, decorada noblemente, mide

(DOMINGO 1997, 141). It was, therefore, a display space adorned with tapestries, and probably other

unos quince metros de largo por siete de ancho. Se halla orientada en dirección E-O y presenta una

luxury goods, with which the Count tried to impress anyone who visited. Hence the most important

zona elevada hacia levante, a la cual se accede gracias a unos escalones. Podría tratarse, pues, de

events, receptions and signatures of documents took place there, in an area where the Count with

una capilla y de su correspondiente presbiterio. De ser así, habría que identificar este espacio con la

symbolic connotations could make a flamboyant demonstration of his power.

capilla del castillo, es decir, la Santa Maria de la Suda que consta mencionada en los documentos25.

Returning to the Moorish artisan that was in the service of Count Pere in 1402, it has recently

Las excavaciones de los años ochenta pusieron al descubierto un nivel de destrucción que cubría

been suggested that he was Gonzalvo Ferrandis, a maestro specializing in the production of Moorish

todo el pavimento, en el que aparecían mezclados en un mismo estrato fragmentos de alicatados

work, a native of Toledo, in 1398 he appears immersed in similar works in the Aljafería in Zaragoza bet-

y azulejo pintado de Manises, fragmentos escultóricos de alabastro —posiblemente pertenecientes

ween 1403 and 1406 and worked in Barcelona for King Martí (ZARAGOZA-IBÁÑEZ 2011, 28, cfr. VIDAL

a un retablo—, así como importantes vestigios de un envigado de madera con restos de policromía

2013, 6-7). He was not the only craftsman with this profile that was documented during those years in

roja (PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 628-630). Desgraciadamente las vigas fueron destruidas como con-

Balaguer. We should also mention the presence of Alí of Fez, a curious character, who in 1413, when he

secuencia de un acto vandálico ocurrido a los pocos días de su descubrimiento26. Se transforma en

was a Castille slave, fled the siege of Balaguer. From a document of 1426 we learned of his subsequent

algo tentador asociar estos restos a las obras de madera que el conde Pere llevaba a cabo en 1402,

capture, and that he worked for a few years at the castle of Tortosa under the orders of the mayor of

pero hay que tener presente que las cubiertas ejecutadas por el artesano moro podrían corresponder

the city, who considered him “bon obrer que valia tot diner a proffit del castell”. At the same Castle
of Tortosa two more Moorish fugitives worked “que eren fustés e bons obrers” (SALICRÚ 2003-2004,

23. Sobre esta última cuestión véase ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2011, 26-27, quienes recogen un conjunto de noticias donde el rey

423-443), from which it could be deduced that perhaps Alí of Fes was also a craftsman specializing

aparece directamente involucrado, opinando y tomando decisiones sobre las obras que costeaba.

Moorish copies. We know that he was working in Balaguer at the end of 1413 with his a Castilian

24. Se reúnen las noticias sobre estas cubiertas en ADROER 1979; ADROER 1998, 43-52; ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2011, 28-31;
VIDAL 2013, 1-15; DOMENGE-VIDAL 2013, 16-17. Años después, Alfons el Magnànim optaría por la misma opción estética:
decorar los techos del Castelnuovo de Nápoles, y para ello solicitaba buscar “moros molt abtes en lo dit magisteri de llenyam”, como los que había en Zaragoza (GARCÍA 2001, 35, nota 48).

master, who shared the same craft. If both were working at the Palace of the Count in Balaguer, it
confirms that the works of the residence were taking place during the siege. Anyway, these stories
reveal the Count turned to foreign craftsmen to carry out certain tasks of reform to the Castle Formós

25. Uno de ellos es el testamento del conde Pere II (1408), donde se menciona que cerca del patio del castillo había una
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capilla orientada hacia el este, al lado de la cual se había de emplazar la iglesia de un monasterio de frailes menores que

que es arrasada esta fortaleza por las tropas de Fernando I de Aragón, lo que hace pensar que en su emplazamiento existió

el conde pretendía construir, a no ser que su heredero deseara renovar la capilla existente (MONFAR 1853, II, 269). Sobre

con anterioridad una primera sala islámica cuyo aspecto fue renovándose con el paso de los siglos pero sin cambiar la

Santa María de la Suda véase nuestro texto sobre los condes de Urgell como promotores artísticos, publicado en este mis-

función primigenia” (CABAÑERO 2010, 298). Richert also assumes the existence of a mosque inside the castle compound

mo catálogo (pág. 47 a 98). Cabañero considera que esta estancia “(...) era la principal del conjunto en el año 1413, fecha

(EWERT 1979, 286). However, excavations show that the Great Room stands on an area of silos that from the area behind,

en que es arrasada esta fortaleza por las tropas de Fernando I de Aragón, lo que hace pensar que en su emplazamiento

twelfth century materials have been found. There is no evidence of any previous construction. Thanks to Carme Alòs for

existió con anterioridad una primera sala islámica cuyo aspecto fue renovándose con el paso de los siglos pero sin cambiar

this information.

la función primigenia” (CABAÑERO 2010, 298). Richert también supuso la existencia de una mezquita dentro del recinto

26. Information from Josep Giralt Balagueró, director of excavations, whom we thank for this information. See also PADILLA-

del palacio (EWERT 1979, 286). Sin embargo, las excavaciones demuestran que la cámara se alza sobre una zona de silos, al

GIRALT-VILA 1997, 630.

fondo de los cuales han aparecido materiales del siglo XII. No hay evidencias, por tanto, de ninguna construcción anterior.

27. In this sense, we should always remember that these tiles would sit on layers of prepared mortar as seen by González

Agradecemos esta información a Carme Alòs.

Martí in the monastry of Poblet (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 124-126). Fragments of tiles and decorations were found in

26. Comunicación oral de Josep Giralt i Balagueró, director de la campaña de excavación, a quien agradecemos la informa-

the watering system pipes that appeared in a trench in 1967 during works to consilidate the walls. They were mixed in with

ción. Véase también PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 630.

plaster and other 11th century Islamic materials aswell as materials from the time of the counts (EWERT 1979, 301-302, làm. 5).

también a otros espacios del palacio balagueriense.

with mudéjar aesthetics. They do the same as the Catalan monarchs but not as in neither Barcelona

En cualquier caso, los materiales aparecidos en el contexto de las excavaciones arqueológicas

nor the rest of the Catalan territory -there are some exceptions- there were good local artisans who

efectuadas en la capilla nos la presentan como un espacio de apariencia morisca o orientalizante. A

specialized in this type of work, and they often had the services of Castilian or Aragonese masters,

parte de los envigados, se combinaban alicados con azulejos azules, una fórmula a la que aludiremos

with even some coming from North Africa (VIDAL 2013, 7-8).

más adelante en referirnos a los sistemas de irrigación del verger, y que reaparece en una obra

The same reasoning can be used in relation with the plasterers Count Pere used to carryout work

contemporanea, la tribuna o capilla del rey Martí en la catedral de Barcelona. Entre los fragmentos de

in the Palace of Balaguer during the same dates, of which some fragments are in the Museu de La

alicatados recuperados en este nivel de destrucción de la capilla de Balaguer, lo más destacado es

Noguera28. We do not know the craftsmen involved in the work, but at the same time similar work was

MN 2743, aparecido en la campaña arqueológica de 1983-1984 (PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 631, fig.

being carried out for King Martí29, so it is very possible that Count Pere used Moorish craftsmen from

1.6). Desgraciadamente, ninguno de los que aparecieron en este estrato aparece asociado al pavi-

Aragon who were especially skilled in this area. The Count would have had first hand experience of

mento de cantos rodados y mortero que presenta la sala, ni tampoco a los muros laterales, por lo cual

the work of these artisans that he would have seen on one of his journeys to Aragon. The recovered

no podemos concluir que los alicatados se distribuyeran en forma de pavimento y arrimaderos27. En

gothic plaster fragments from the Castle Formós, are from the last third of the fourteenth century or

cualquier caso, la aparición de los restos cerámicos en el mismo nivel que las vigas de madera y los

very early in the next century, which we can count among the oldest preserved in Catalan territory30.

fragmentos de alabastro permiten especular con esta posibilidad.

Most show a full repertoire of organised Gothic forms from pierced affiliation to flaming, caissons,

Una opción menos probable —por las evidencias hasta ahora señaladas— es que haya que identificar esta sala con alguna de las estancias nobles que sabemos poseía el palacio, como la denomina-
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soguejats and a succession of arches, although some also have a Moorish aesthetic affiliation. The
use of this technique is curious as there is a mixture with taifal plastering in the Palace of Balaguer31.

da “sala dels paraments”, que aparece citada en un documento de 1376, donde el conde Pere recibió

At this point, the idea of an aesthetic continuity with the Moorish plaster shown in the palace

de los representantes de las villas del condado 174.140 sueldos con motivo de su matrimonio con

is made clear from the technical point of view, unlike the effect that has a clearly oriental look with

Margarida de Montferrato. Según se nos dice, el acuerdo se signó “in quadam aula peramentorum

Moorish panelled wood or with ceramics from Manises. It is difficult to specify exactly the type of

dicti castri, in qua idem dominus comes solet sepius sua consilia celebrare” (DOMINGO 1997, 141).

architectural structures on which they applied this new plaster, but at least on some of the more inter-

Se trataba, pues, de un espacio de ostentación engalanado con tapices —y seguramente con otros

esting pieces that from their shape and type, refer to windows like those erected between 1357-1358

bienes de lujo— con el cual el conde pretendía impresionar a todo aquel que lo visitara. Por ello los

at Aljafería that were commissioned by Pere el Cerimoniós, of which we have a couple (BORRÁS 1998,

actos más importantes, recepciones y signaturas de documentos comprometidos fueron efectuados

192-193; ESPAÑOL 2009, 978). The other plaster in Balaguer could form part of partitions, door and

allí, en un ámbito con connotaciones simbólicas, donde el conde efectuaba una demostración os-

window decoration, baseboards, or even friezes - arrocabes in Spanish, which could sustain wood

tentosa de su poder.

covers in certain rooms. Three fragments also have heraldic motifs, two of them with a shield with the

Volviendo al artesano moro que se hallaba al servicio del conde Pere en 1402, últimamente se

arms of Aragon and Urgell, and a third with the emblem of Comenge. The presence of the latter may

ha propuesto que se tratara de Gonzalvo Ferrandis, un maestro especializado en la ejecución de

indicate that the plaster work in the Gothic reform began before the death of the Countess Cecília

cubiertas moriscas, oriundo de Toledo, que en 1398 aparece inmerso en obras similares en la Aljafería

of Comenge (1384), as Count Pere never used maternal arms on his building work. In another text of

de Zaragoza, y que entre 1403 y 1406 consta en Barcelona trabajando para el rey Martí (ZARAGOZA-

this catalogue we see that Jaume I and Cecília, Count Pere’s parents were also involved in building

IBÁÑEZ 2011, 28; cfr. VIDAL 2013, 6-7). No era el único artesano con este perfil que documentamos por

works, and we should not rule out that some had been carried out shortly before those reforms made

aquellos años en Balaguer. Cabe citar también la presencia de Alí de Fes, un curioso personaje que en

by their son32.

1413, cuando era esclavo de un castellano, huyó del asedio de Balaguer. Por un documento de 1426
conocemos su posterior captura y que trabajó unos años en la obra del castillo de Tortosa a las órdenes del alcalde de la ciudad, que lo consideraba “bon obrer que valia tot diner a proffit del castell”. En

28. Regarding plaster sculpture in Catalonia in the Middle Ages see ESPAÑOL 1991b, 671-695. Regarding the it in a Euro-

el mismo castillo tortosino dos años antes trabajaban dos moros fugitivos más “que eren fustés e bons

pean context see the studies collected in SAPIN 2006.

obrers” (SALICRÚ 2003-2004, 423-443), de lo cual podría deducirse que quizás Alí de Fes también

29. In 1404 King Martí tried to get the service of two Moor masters to work at his home at Valldaura (GIRONA 1915, 557,

era un artesano especializado en cubiertas moriscas. Sabemos que trabajaba en Balaguer hacia 1413
al lado de su amo, un maestro castellano con quien compartía oficio. Si ambos laboraban en el palacio
condal de Balaguer, se confirmaría que las obras de la residencia se encontraban en marcha en el
momento del sitio. Sea como sea, estas noticias revelan que el conde recurrió a artesanos foráneos

doc. 71).
30. As a contemporary parallel the plaster fragments preserved in the Monastery of Poblet, should be mentioned, which
have been dated to the fourteenth century (ALTISENT 1974, 249-250; ESPAÑOL 1991b, 677, note 18); the plasterwork found
in the excavations of the Castle in Solivella have been aged to the XV-XVI centuries, and among these are fragments of the
roof and architectural elements (DÍAZ-MENCHON 2011, 1005, fig. 9 and 10); some fragments from different roofs are preser-

para llevar a cabo determinadas tareas de la reforma del Castell Formós, planteadas en términos de

ved in the Monastery of Santes Creus, dating from the time of Abbot Pedro Mendoza (1479-1519) (COMPANYS-MONTARDIT

estética mudéjar. Los monarcas catalanes hicieron lo mismo, ya que ni en Barcelona ni en el resto del

1988-1989, 9-40; COMPANYS-MONTARDIT 1991, 439-440); an important set of moulded ceilings in Vall de Lord, in Solsona,

territorio catalán —salvo algunas excepciones— existían buenos artesanos autóctonos especializados
en este tipo de trabajos, motivo por el cual contaron a menudo con los servicios de maestros castellanos, aragoneses o, incluso, algunos llegados del norte de África (VIDAL 2013, 7-8).

most of them from the sixteenth century (RIU 1987, 35-59; HERRADA-REGÀS 2012); or different examples from the area
of Bages (SITJES 1999, 18-23). In the area of Lleida the ceiling of the room in the Castle of Verdú of the Abbott of Poblet,
Payo Coello, should be mentioned (1480-1498) (COMPANYS-MONTARDIT 1988-1989, 35-36, note 23), or the Castle of La
Floresta. Added to these examples already mentioned; a preserved fragment of plaster in the Museu Comarcal de l’Urgell

Los mismos razonamientos podemos utilizar en relación con las yeserías que el conde Pere man-

(Tàrrega) from the monastery of Friars (inv. 4490), probably of the late fifteenth century; and a fragment in the Museu

dó ejecutar en el palacio de Balaguer por esas mismas fechas, de las cuales nos han llegado algunos

de Lleida (inv. 3329) which was found years ago in the old neighbourhood of Canyeret, and dated to the thirteenth and

fragmentos al Museu de la Noguera28. Desconocemos qué artesanos participaron en su ejecución,

fourteenth centuries.
31. Among the palaces of Andalusian origin linked to the Catalan and Aragon monarchy we are aware of the existence of
the Gothic plasterwork at the Aljafería in Zaragoza, and the “cambra dels marbres” of the Reial in Valencia, the only area

27. En este sentido, cabe tener presente que los plafones de alicatado siempre se asentaban sobre capas preparatorias

in the building that conserves Andalusian structures and elements. (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006,

de mortero, como pudo comprobar González Martí en el monasterio de Poblet (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 124-126).

44; GÓMEZ-FERRER 2012, 30-33). In addition, we know that Martí l’Humà also used chalk to decorate one of the royal

Fragmentos de alicatados con decoraciones diferenciadas de los que encontramos en las canalizaciones de agua ya apare-

residences in Barcelona.

cieron en la zanja efectuada en 1967 durante las obras de consolidación de la muralla, mezclados con las yeserías islámicas

32. Count Jaume knew first hand the Aljafería Palace in Zaragoza, which had many points of contact with the residence of

y otros materiales del siglo XI, y también con materiales de época condal (EWERT 1979, 301-302, lám. 5).

Balaguer. For example, he participated in the 1347 strained parliaments that took place in the palace in Zaragoza, which

28. Sobre la escultura en yeso en Catalunya en la baja Edad Media véase ESPAÑOL 1991b, 671-695. Por lo que concierne al

involved a serious confrontations between him and his brother, Pere el Cerimoniós. We know, also that Jaume had had

contexto europeo véanse los estudios reunidos en SAPIN 2006.

previous stays in the city (TASIS 1957, 45).
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pero, si hacemos caso de trabajos similares encauzados durante los mismos años por el rey Martí29,
es muy posible que el conde Pere recurriera a moros aragoneses, que eran especialmente diestros

Basil, tiles and tiling: the preference for Valencian products
As we see, Pere d’Urgell was surrounded by a series of foreign artisans and craftsmen who wor-

en este ámbito. El conde debía conocer de primera mano los trabajos de estos artesanos, que se-

ked simultaneously in Balaguer as part of a single project and during a limited timeframe. However,

guramente pudo contemplar en alguno de sus viajes a Aragón. Los fragmentos de yeserías góticas

the work remained unfinished following the 1408 change of Count and the 1413 siege of Balaguer. The

recuperados en el Castell Formós, datados quizás en el último tercio del siglo XIV o muy a inicios de la

object of the work was an exotic look, similar to the existing Moorish structures and decorations, and,

siguiente centuria, deben ser contados entre los más antiguos conservados en territorio catalán30. En

hence the choice of artisans that we have been discussing. This choice was extended to ceramics. We

su mayoría, muestran un repertorio de formas plenamente gótico, organizado a partir de tracerías ca-

see that the Count hired Valencian craftsmen to tile the floors and stairs with tiles, and to decorate,

ladas de filiación flamígera, artesones, sogueados y sucesiones de arcos apuntados, aunque también

using the same technique, the canals in the garden irrigation system. At the same time, he acquired

encontramos alguno de filiación estética morisca. El uso de esta técnica los convierte en un curioso

from Valencia, luxury tableware pieces that would beautify the palace. The excavations carried out at

epígono de las yeserías taifales con las cuales convivían en el palacio balagueriense31.

the Castle Formós have uncovered a set of dishes that, despite their fragmented state, are unequalled

En este punto, la idea de continuidad estética con las yeserías andalusíes que ya presentaba el

in Catalonia at the time for their quality, and because they can be associated with a very ambitious

palacio se hacía evidente desde el punto de vista técnico, a diferencia del efecto manifiestamente

reform project by a known promoter, with accurate chronology. These materials, therefore, must be

orientalizante que se buscó con los artesonados de madera moriscos o con la cerámica de Manises.

dated between the late fourteenth century, and before 1413, and they can be a good specimen to date

Es difícil precisar con exactitud el tipo de estructuras arquitectónicas sobre las cuales se aplicaron

ceramic production of Manises-Paterna which had had less accurate dating (EWERT 1979, 288-318;

estos nuevos yesos, pero, por lo menos, algunos de los fragmentos más interesantes, por su forma

PASCUAL- MARTÍ 1986, 633-647; COLL 2009, 81-96).

y tipología, remiten a los ventanales erigidos hacia el 1357-1358 en la Aljafería por encargo de Pere

From crockery that has been recovered in the excavations of the Castle Formós, studied in this

el Cerimoniós, de los cuales conservamos un par (BORRÁS 1998, 192-193; ESPAÑOL 2009a, 978). El

catalogue by Josep Antoni Cerdà, we can get an idea of the enhanced luxury pervading everyday life

resto de yesos balaguerienses podría formar parte de tabiques, arrabaes de puerta y ventana, zócalos

in the Palace of Count Pere in Balaguer at this time. The shapes of containers that have been recove-

o, incluso, los frisos —arrocabes, también en castellano— que pudieron sustentar las cubiertas de

red are only available to especially wealthy people. Documented are large silver decorated plates with

madera de determinadas estancias. Tres de los fragmentos, además, presentan motivos heráldicos,

a blue luster, some of them truly exceptional, and stand out above the rest of the basil containers (al-

dos de ellos con un escudo partido con las armas de Aragón y Urgell, y un tercero con el emblema

fabeguers) which would also play with the golden lights. It is not too common to see these items that

de los Comenge. La presencia de este último podría indicar que la obra en yeso de la reforma gótica

were used to perfume the interiors of the rooms, where they planted herbs like basil33. This presents a

se inició antes de la muerte de la condesa Cecília de Comenge (1384), ya que el conde Pere nunca

typology that we find very widespread in the late fourteenth century and we can trace through some

utilizó las armas maternas en sus empresas artísticas. En otro texto del presente catálogo se evidencia

examples, such as the “Rothschild Alfabegues” (Rothschild Collection, Waddesdon Manor, Aylesbury,

que Jaume I y Cecília, padres del conde Pere, fueron también unos promotores artísticos solventes,

England) (RAY 2000b, 371-375). The form still survives into the seventeenth century, as seen through

y no deberíamos de descartar que se hubieran implicado en alguna reforma del palacio previa a la

some preserved specimens and a recently auctioned painting attributed to the Valencian Tomàs Ye-

realizada poco después por su hijo32.

pes (ca. 1600-1674).34

Albahaqueros, alicatados y azulejos: la predilección por las producciones maniseras

would be one of the most important sets of ceramic manisers in the world. The basil containers of

There is no doubt, that were they were in better condition, what we would be talking about today,
Balaguer are the oldest known and this is the first mention of such objects in the documents of the

Como vemos, Pere d’Urgell se rodeó de un conjunto de artesanos y artífices foráneos que traba-

time35. They also have the distinction of displaying the heraldic arms of the county, a detail which

jaron simultáneamente en Balaguer en el marco de un proyecto unitario y desarrollado en un margen

is an absolute rarity among similar preserved pieces, and that makes them unique relating to their

de tiempo escaso. A pesar de todo, los trabajos quedaron inacabados a raíz del fallecimiento del

function. The Count used heraldry as an element of personal prestige and his arms appear objects

29. En 1404 el rey Martí pretendía conseguir el servicio de dos maestros moros para trabajar en su residencia de Valldaura
(GIRONA 1915, 557, doc. 71).
30. Como paralelos contemporáneos pueden mencionarse los fragmentos de yeserías conservados en el Monasterio de Poblet, que se han datado del siglo XIV (ALTISENT 1974, 249-250; ESPAÑOL 1991b, 677, nota 18); el friso de temática cinegética
del monestir de Pedralbes (BARRACHINA 2005, 58-59); las yeserías localizadas en las excavaciones del Castillo de Solivella,

that were often luxurious and ostentatious and only available to a very few. These arms appearing on
luxurious dishes were part of the same message and iconic style of the Counts that they wanted to
convey as well as with the Mudejar plaster, and also recently discovered (2013) painted on one of the
walls, framing an arch in the vicinity of the palace chapel, see text of Carme Alòs, Javier Escuder and
Eva Solanes in this catalogue.

situadas genéricamente en el siglo XV-XVI, y entre las cuales hallamos fragmentos de techo y elementos de aplicación ar-

The uniqueness of the Balaguer ceramics increases Balaguer even more with the detailed analy-

quitectónica (DÍAZ-MENCHON 2011, 1005, figs. 9 y 10); los fragmentos de diferentes techos conservados en el Monasterio

sis of the set of “estanníferes” tiles with cobalt blue that decorated the edges of the irrigation canals

de Santes Creus, datados en tiempos del abad Pedro de Mendoza (1479-1519) (COMPANYS-MONTARDIT 1988-1989, 9-40;
COMPANYS-MONTARDIT 1991, 439-440); el importante conjunto de techos moldeados de la Vall de Lord, en el Solsonès,
la mayoría de ellos del siglo XVI (RIU 1987, 35-59; HERRADA-REGÀS 2012); o los diferentes ejemplos de la zona del Bages

of the Palace garden, and also probably other areas of the garden or Palace. The alfars were produced
in Paterna or Manises and acquired by the Count at the same time as the crockery. As earlier, we do

(SITJES 1999, 18-23). En tierras leridanas puede citarse el techo de la sala del abad de Poblet, Payo Coello, en el Castillo de

not know of any other set of this type of item with this relevance or associable in an archaeological

Verdú (1480-1498) (COMPANYS-MONTARDIT 1988-1989, 35-36, nota 23), o los del Castillo de la Floresta, ya del quince. A los

or personal context with such an accurate chronology. With these tiles it is clear the affection Count

ejemplares mencionados añadimos un fragmento de yesería conservado en el Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega), proce-

Pere had for Moorish objects and the Moorish style, they have a decorative influence from Malaga

dente del antiguo monasterio de frailes menores (inv. 4490), seguramente de finales del siglo XV; y un fragmento del Museu
de Lleida, diocesano y comarcal, aparecido años antes en el antiguo barrio del Canyeret, datado en los siglos XIII-XIV.

and intergrate geometric patterns and vegetables aswell as lakes, grids, ataurics, Persian pineapples,

31. Entre los palacios de origen andalusí vinculados a la monarquía catalano-aragonesa tenemos constancia de la existencia
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de yeserías góticas en la Aljafería de Zaragoza y también en la “cambra dels marbres” del “Real” de Valencia, el único es-

33. It seems that at night they were taken outside to collect the dew, and sometimes they were in the orchard. This last

pacio del edificio que conservó estructuras y elementos andalusíes (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006,

option is documented in a letter from King Martí to one of his servants, who orders that Friar Joan water the garden and that

44; GÓMEZ-FERRER 2012, 30-33). Aparte, sabemos que Martí l’Humà también utilizó el yeso para decorar algunas de las

he puts the water “que n haia mester per regar les erbes tests e alfabeguers” (GIRONA 1915, 613, doc. 40).

residencias reales barcelonesas.

34. The work went on auction on November 16, 2013 in Lempertz (Cologne) with lot number 1238.

32. El conde Jaume conocía de primera mano el palacio de la Aljafería de Zaragoza, que tantos puntos de contacto man-

35. The first documented mention of such objects is found in Decameró by Boccaccio, which he finished writing in 1353. In

tenía con la residencia de Balaguer. Por ejemplo, participó en las tensas cortes de 1347 que se celebraron en el palacio

Catalonia the first documented is in the late fourteenth century, and in the fifteenth century there are several references to

zaragozano, y que implicaron un grave enfrentamiento entre él y su hermano, Pere el Cerimoniós. Sabemos, por otra parte,

their production in Manises and Paterna. On these issues see RAY 2000b, 371-375, in which are published the basil contai-

que Jaume había realizado estancias anteriores en aquella ciudad (TASIS 1957, 45 y ss).

ners of Balaguer and are placed in their context.

conde en 1408 y del sitio de Balaguer de 1413. El objetivo de la empresa era conseguir que la reforma

arabesques, etc.36. It is known, that the Valencia alfars at that time were run by Muslim artisans who

rezumara un aspecto exótico, afín a las estructuras y decoraciones andalusíes preexistentes, y de aquí

contributed to the spread of these forms throughout Europe.

la selección de los artesanos que venimos comentando. Esta selección se hizo extensiva a la cerámi-

The use of “rajola pintada” for the decoration of royal buildings and works is seen with Pere el

ca. Vemos al conde contratando artesanos valencianos para efectuar pavimentos o arrimaderos con

Cerimoniós , for example, at the Aljafería Palace (1352) and the castle of Tortosa (1367). It is well do-

alicatados, y para decorar con la misma técnica las canalizaciones del sistema de irrigación del jardín.

cumented that with his wife Elionor of Sicily, that in 1370 he acquired a thousand “rajoles de diverses

Al mismo tiempo adquiría en Valencia las piezas de vajilla de lujo que habían de embellecer las depen-

colós” for the small royal palace in Barcelona. King Martí, commissioned tiles in 1400 for a room in

dencias del palacio. En este sentido, las excavaciones llevadas a cabo en el Castell Formós han puesto

the Valldaura Palace (1909-1910 GIRONA, 284, doc. 2; OLIVAR 1952, 150) and in 1402 for the main

al descubierto un conjunto de vajilla que, pese a su estado fragmentario, no tiene parangón en la Ca-

Royal Palace in Barcelona (GIRONA 1913, 180, doc. 48th; ADROER 1979, 54 and 160, doc. 22-23). The

talunya del momento por su calidad, por el hecho de poderse asociar a un proyecto de reforma muy

use of this type of tile in the decoration of court gardens must have been common at that time, as

ambicioso con promotor conocido y por su cronología tan precisa. Estos materiales, por tanto, han

has been documented elsewhere. In the case of the Reial in Valencia, the same identical Moorish

de datarse entre las postrimerías del siglo XIV y antes de 1413, y pueden convertirse en un buen fósil

tiles as those in Balaguer are to be found. (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-BANK-SALAVERT 2006, 44).

director para la datación de determinadas producciones cerámicas de Manises que tenían cronolo-

They were also used in the monastery of Poblet, although the precise location is unknown, a series of

gías relativas más laxas (EWERT 1979, 288-318; PASCUAL-MARTÍ 1986, 633-647; COLL 2009, 81-96).

Moorish tile fragments were found in the early twentieth century (DOMÈNECH 1927, 274, with colour

Las piezas de vajilla aparecidas en las excavaciones del Castell Formós, estudiadas en este catá-

reproduction).

logo por Josep Antoni Cerdà, permiten hacernos una idea mejorada del lujo que impregnaba la vida

In the case of Balaguer, the blue Moorish tiles were part of the decoration of an irrigation system

cotidiana en el palacio balagueriense en tiempos del conde Pere. Las formas recuperadas nos sitúan

in the landscaped areas in the castle grounds, and were located on either side of the pipeline where

ante vasijas solamente al alcance de personajes especialmente acaudalados. Se han documentado

water circulated. In recent excavations their appearance has been documented in different areas

grandes bandejas con decoraciones en reflejo metálico combinado con azul, algunas realmente ex-

of the site, so they may have been used in decorating other areas. This is the case with the chapel,

cepcionales, y destacan sobre todo los restos de albahaqueros igualmente ejecutados con reflejo

where the tile fragments have appeared mixed in the same stratum of debris containing alabaster and

dorado. Se trata de unas piezas no excesivamente habituales que se utilizaban para perfumar los

wooden beams, as noted before.

interiores de las estancias, puesto que en ellas se plantaban hierbas aromáticas como la albahaca33.

The ceramic decoration of the palace was completed with tiles as mentioned repeatedly. The

Presentan una tipología que ya hallamos muy extendida a finales del siglo XIV y que podemos repasar

excavations in Balaguer have revealed two different uses for this technique in areas of the palace.

a través de algunos ejemplares, como el denominado “alfabeguer Rotchschild” (colección Rothschild,

Firstly, but not proved archaeologically, although it is plausible, would be the flooring and banisters.

Waddesdon Manor, Aylesbury, Inglaterra) (RAY 2000, 371-375). La forma pervive aún en el siglo XVII,

The second is its use as a decorative covering of water pipes as previously discussed, a herringbone

como vemos gracias a algunos ejemplares conservados y en una pintura subastada últimamente

motif thought to be a ceramic floor was found in the 1980’s in the Reial in Valencia (ALGARRA-LERMA-

atribuida al valenciano Tomàs Yepes (ca. 1600-1674)34.

PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 36). It is known, that these tiles were found to be shaped into

Sin ninguna duda, de habernos llegado en un mejor estado de conservación, hoy en día esta-

numerous designs of different coloured pieces that were cut and assembled resulting in a beautiful

ríamos hablando de uno de los conjuntos cerámicos maniseros más importantes del mundo. Los

and luxurious appearance. In the case of Balaguer, some of these tiles, even had a golden reflection,

albahaqueros de Balaguer son los más antiguos conocidos, y no son demasiado posteriores a las

thereby achieving a bright and charming effect with the passage of water37.

primeras menciones de este tipo de objetos en la documentación de la época35. Además, tienen la

The technique of tiling enjoyed a remarkable success in al-Andalus, from where it spread to

particularidad de mostrar la heráldica condal, un detalle que es una absoluta rareza entre las piezas

Castella and the area of Valencia had workshops run by Moorish craftsmen. In the city of Valencia

conservadas de características similares, y que las convierte en las únicas que se pueden relacionar

it reached its peak during the fourteenth century, and from there it spread to Catalonia (GONZÁLEZ

con un encargo particular. Advertimos, pues, por parte del conde, un uso de la heráldica como ele-

MARTÍ 1944-1952, II, 114), but because it was an extremely expensive decorative technique, it was not

mento de prestigio personal y para asociar con su persona unos objetos de uso y ostentación que,

in general use. That is why there are only a few examples, particularly in Catalan territory. In addition

en realidad, se hallaban al alcance de muy pocos (COLL 2014, 89 i 94-95). Estos emblemas estampa-

to the tiles at the Castle Formós in Balaguer only three other sets have been cited. We are refering to

dos en la vajilla de lujo formaban parte del mismo mensaje emblemático y de magnificencia que los

the tiled floor of the cloister of the monastery of Poblet, made at the time of Abbot Guillem of Agulló

condes pretendían transmitir con los que formaban parte de las yeserías mudéjares, y los que se han

(1361-1393); the church of Sant Antoni Abat in Barcelona38; and finally, the missing tribune or chapel

descubierto recientemente (2013) pintados en uno de los muros, enmarcando un arco que ha apare-

of King Martí in La Seu in Barcelona. The last became a private royal space that connected the Palau

cido en las inmediaciones de la capilla del palacio —véase el texto de Carme Alòs, Javier Escuder y

Reial with the cathedral, and was erected by Martí l’Humà after 140239. The tiling also embellished the

Eva Solanes en este mismo catálogo.

pavement (FONT 1905, 22-23; FITÉ 1992, 248). The decor, now dismantled, is particularly suitable to be

La excepcionalidad de las cerámicas balaguerienses aumenta más, si cabe, si se analiza con

compared with the ceramic coatings of the tiles in Balaguer, and also showed a combination of brick

detalle el conjunto de azulejos estanníferos en azul cobalto que decoraban los márgenes de los ca-

and blue Moorish tiles and was laid around the time. In addition, the space was covered with wood

nales de irrigación del jardín del palacio, y seguramente también otros espacios del jardín o palacio.

panelling with a Moorish appearance that also helped strengthen the Oriental aesthetic effect. The

Fueron producidos en los alfares de Paterna o Manises y adquiridos por el conde en los mismos años

magnificent decoration is talked about in documents preserved in the Arxiu Capitular de Barcelona,

que las piezas de vajilla. Como en el caso de las anteriores, no se conoce ningún otro conjunto con

along with a second piece published by Olivar (OLIVAR 1986c, lam. 65, fig. 119-120) plus a third in the

esta relevancia y asociable a un contexto arqueológico, personal y cronológico tan preciso. Con es-

custody of a private collection in Barcelona, unpublished until today. As for the tiles that embellish the

33. Parece ser que por la noche se sacaban al exterior para recoger el rocío, y que a veces se disponían de forma fija en

10

space, the Museu del Disseny —before the old Museu de la Ceràmica de Barcelona (inv. 45199)— has

el vergel. Esta última opción la documentamos en una carta del rey Martí a uno de sus servidores, a quien encarga que el

36. Ainaud had already noted the rarity of what he called “series de tipo morisco” (AINAUD 1952, 79), among which are

fraile Joan riegue el jardín y que disponga de agua “que n haia mester per regar les erbes tests e alfabeguers” (GIRONA

included the examples in Balaguer. See also COLL 2009, 103

1915, 613, doc. 40).

37. On the tiles in the Palace of Balaguer see EWERT 1979, 301-302; GIRALT 1987, 429-432; PADILLA-GIRALT-VILA 1997,

34. La obra salió a subasta el 16 de noviembre de 2013 en Lempertz (Colonia), con el número de lote 1238.

627-640

35. La primera mención documental de este tipo de objetos la hallamos en el Decamerón de Boccaccio, que se acabó de

38. FONT 1905, 20-23; AMADOR 1915, 194-1918; DOMÈNECH 1927, 272-274; GONZÁLEZ 1944-1952, II, 87-89 i 118-129; OLI-

escribir hacia 1353. En Catalunya se documentan los primeros a finales del XIV, y en el siglo XV hay diversas referencias so-

VAR 1952, 149-151; AINAUD 1952, 77-78; CIRICI 1977, 128 i 165; BARRAL 1979, 191 i ss; PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 635-637

bre su producción en Manises y Paterna. Sobre estas cuestiones véase RAY 2000, 371-375, quien publica los albahaqueros

39. About la tribuna or chapel see ADROER 1979, 55 and 81-83, fig. 18-19; ESPAÑOL 1992, 231; BASSEGODA 1998, 278-282;

de Balaguer y los sitúa en contexto.

ESPAÑOL 2010, 30-32; CARRERO, in press.
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tos azulejos se manifiesta nuevamente la afección del conde Pere por objetos y las producciones de

a plate or a large tile (37 x 37 cm), which has been connected in relation to a document of 20th April

estética morisca, puesto que presentan un repertorio decorativo de influencia malagueña, integrado

1402 when King Martí advisers about sending to Barcelona “CXX rajoles de aquelles grans que hauem

por elementos iconográficos geométricos y vegetales como las lacerías, retículas, atauriques, piñas

fetes a Paterna” (FONT 1905, 67-71, fig. 62; OLIVAR 1952 86 150 lam. 66, fig. 121; CASANOVAS-CERDÀ

persas, arabescos, etc.36. Es sabido, además, que los alfares valencianos de aquella época estaban

2013, 34, cat. 001)40.

regentados por artesanos moros que contribuyeron a la difusión de estas formas por toda Europa.

The use of a specific type of pottery proves once again that Martí l’Humà and Count Pere

El uso de la “rajola pintada” para la decoración de edificios o empresas reales ya nos aparece con

agreed on the choice of materials, craftsmen and a particular style when it came to decorating private

Pere el Cerimoniós, por ejemplo, en el palacio de la Aljafería (1352) y en el castillo de Tortosa (1367).

spaces as we have analyzed in the case of the wooden panels. The affection of the King for these

La documentamos también con su esposa Elionor de Sicília, que en 1370 adquirió un millar de “rajoles

forms is shown during his time in Sicily, a crossroad of artistic languages where Islamic tradition had

de diverses colós” para el Palacio Real Menor de Barcelona. El rey Martí, por su parte, encargó en

significant weight (ESPAÑOL 1992, 231, BRESC 1996, 375-386; MIQUEL 2009, 67). In the case of King

1400 para una cámara del palacio de Valldaura (GIRONA 1909-1910, 284, doc. 2; OLIVAR 1952, 150),

Martí , we also know that for the execution of the wooden covers of the tribuna and the chapel of the

y en 1402 para el Palau Reial Major de Barcelona (GIRONA 1913, 180, doc. 48; ADROER 1979, 54 y 160,

cathedral he turned to Castilian architects41, one of whom could be the same one who worked years

docs. 22-23). El uso de este tipo de baldosas en la decoración de jardines áulicos debía ser habitual

before for Count Pere in Balaguer, Gonzalvo Ferrandis from Toledo.

en aquel momento, dado que se ha podido documentar en otros lugares. Es el caso del “Real” de Va-

We can see in these cases, that the tiles were normally used to decorate floors, but in

lencia, donde aparecieron de la misma serie morisca, idénticas a las de Balaguer (ALGARRA-LERMA-

Balaguer their use is associated with water, this is also found in the “alberca” or fountain of the Museu

PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 44). También se utilizaron en el Monasterio de Poblet, aunque se

Nacional de Ceràmica “Gonzàlez Martí” (inv. CE1/11507) (1944-1952 GONZALEZ MARTÍ, II, 130-135),

desconoce la ubicación concreta de los fragmentos de azulejo de la serie morisca que se localizaron

which increases the list of applications of this decorative technique. The implementation of this sys-

a principios del siglo XX (DOMÈNECH 1927, 274, con reproducción a color). En el caso de Balaguer, los

tem was relatively complex, with different variations. Traditionally it was deduced that one of these

azulejos azules de la serie manisera con decoración morisca formaban parte de la decoración del sis-

was produced “a piqueta” with the pieces already baked and on templates on which the alicers were

tema de irrigación de una de las zonas de ajardinamiento del recinto del castillo, y se ubicaban a uno

struck and shaping the tiling (GONZALEZ MARTÍ 1944-1952, II, 114). This system is what was used in

y otro lado de las canalizaciones por donde circulaba el agua. En las últimas campañas de excavación

Balaguer, as excavations have revealed two fragments from templates executed on alabaster, the only

se está documentando su aparición en diferentes parajes del recinto, motivo por el cual habrá que

known example up to date (GIRALT 1986c, 429-432). As González Martí says, it was an expensive and

comprobar si también se utilizaron en la decoración de otros espacios. Es el caso de la capilla, donde

unique decorative technique, only suitable for especially sumptuous buildings.

los fragmentos de azulejo aparecieron mezclados, dentro de un mismo estrato de destrucción, con

The finding of the templates in the excavations in Balaguer demonstrates that the tiling

alicatados, fragmentos de alabastro y un envigado de madera, como ya hemos apuntado más arriba.

was carried out in situ, which means that the craftsmen were brought in to work. Where did these

La decoración cerámica del palacio se completaba con los alicatados ya mencionados en diver-

artisans come from? Obviously they had to be skilled and foreign, as in the case of the wooden pa-

sas ocasiones. Las excavaciones de Balaguer han puesto al descubierto dos usos diferentes para esta

nels of 1402. Gonzàlez Martí showed that tiles of Poblet were made by Valencian masters, given the

técnica en los espacios del palacio. Uno primero, no demostrado arqueológicamente —aunque muy

characteristics of the execution of the work and the differences with contemporary Andalusian tiling

plausible—, sería el de pavimentos y arrimaderos. El segundo uso sería como revestimiento decora-

(GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 118-129). Taking into account the origin of the Valencian tiles and

tivo de las canalizaciones de agua comentadas, con motivos en espiga que recuerdan un pavimento

the tiling of the tribuna or in the chapel of King Martí in La Seu in Barcelona, one would assume that

cerámico aparecido en los años ochenta del siglo XX en el “Real” de Valencia (ALGARRA-LERMA-

the same craftsmen were in Balaguer and Barcelona. They would have journeyed to the capital of La

PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 36). Como es sabido, los alicatados se hallan conformados por

Noguera to work for Count Pere, this should not be seen as unusual as different members of the royal

múltiples piezas —“aliceres”— de diferentes colores que se cortaban a medida y se acoplaban para

family promoted the circulation of these craftsmen. This is the case of Prince Joan, the future Joan I,

dar como resultado un conjunto de extremada belleza y de apariencia lujosa. En el caso de Balaguer,

who in 1382 authorized three Moorish potters of Valencia to move to the court of the Duke of Berry,

algunas de estas losetas, incluso, presentaban reflejo dorado, con lo cual se conseguía un efecto

uncle of his wife Violant (OLIVAR 1952, 153-154).

reluciente y cautivador con el paso del agua37.

Count Pere was a connoisseur of luxury Valencian ceramic products, which he would

La técnica del alicatado disfrutó de un notable éxito en al-Andalus, desde donde se difundió

have seen at the royal court, in circulation in the market, and during his stay in Valencia as governor

hacia Castilla y el área valenciana a talleres regentados por artesanos moros. En la capital del Turia

(TASIS 1959, 43). For the provision of the dishes for his palace in Balaguer he must have resorted to

alcanzó su máximo esplendor durante el siglo XIV, y desde allí se contribuyó a su difusión por tie-

different means. In all cases, the main source would be merchants, who were known to act as media-

rras catalanas (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 114), aunque, por tratarse de una técnica decorativa

tors between the pottery workshops of Paterna and Manises and potential customers (LOPEZ 2006).

extremadamente costosa, no podemos afirmar que se generalizara. Es por ello que nos han llega-

We know that the Count turned to one of them in May 1408, shortly before his death, to buy a pair of

do escasos conjuntos, sobre todo en territorio catalán. Dejando de lado los alicatados del Castell

cordovans from Granada (GIMÉNEZ 1901, 237-238, doc. XLVIII). It was the Valencian Pere d’Àries, who

Formós de Balaguer, pueden mencionarse únicamente tres conjuntos más, conservados dispersos.

did not seem to meet the agreed covenants. This led to the intervention of King Martí, who wrote a

Nos referimos a los alicatados del pavimento del claustro del Monasterio de Poblet, efectuados en

letter to his cousin, and a second to Countess Margarida, asking her to pay the merchant the money

tiempos del abad Guillem d’Agulló (1361-1393); los de la Iglesia de Sant Antoni Abat de Barcelona38 y,

owed for “dos paraments de cambra de cuyr fort bells ab vostres armes los quals vos ha portats a

finalmente, los de la desaparecida tribuna o capilla del rey Martí en la Seu de Barcelona. La última se

Balaguer”. Aries had purchased or attempted to purchase in Granada as commissioned by the Count,

convertía en un espacio privado real que comunicaba el Palau Reial con la catedral, y fue erigida por

once again showing us his penchant for luxury Moorish items and Oriental styles42. The document

Martí l’Humà a partir de 140239. Los alicatados que la embellecían también eran de pavimento (FONT

specifies that the Count had explicitly asked the dealer many times and in various letters, “queus faes

36. Ainaud ya señaló la rareza de lo que él denominaba “series de tipo morisco” (AINAUD 1952, 79), entre las cuales hay que

fer los dits paraments ab les dites vostres armes”, so now he could not sell “quar ells sils havia vendre

incluir los ejemplares de Balaguer. Véase también COLL 2009, 103.
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37. Sobre los alicatados del palacio de Balaguer véase EWERT 1979, 301-302; GIRALT 1987, 429-432; PADILLA-GIRALT-VILA

40. Adroer interprets that these tiles could have been going to the main Royal Palace (ADROER 1979, 54

1997, 627-640.

41. The documents of 1404-1405 regarding the construction of this space are published in GIRONA 1915, 546, doc. 23 and

38. FONT 1905, 20-23; AMADOR 1915, 194-1918; DOMÈNECH 1927, 272-274; GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 87-89 y 118-

558-559, doc. 77; RUBIÓ 1908-1921, II, 375-376, doc. XXXCXI.

129; OLIVAR 1952, 149-151; AINAUD 1952, 77-78; CIRICI 1977, 128 y 165; BARRAL 1979, 191 y ss; PADILLA-GIRALT-VILA 1997,

42. The merchant Pere d’Àries, widely documented in Valencia would have specialized in this type of manufacturing. He

635-637.

must have been a trusted person of royalty, since in 1417 he was part of a diplomatic mission sent by Alfons el Magnànim to

39. Sobre la tribuna o capilla véase ADROER 1979, 55 y 81-83, figs. 18-19; ESPAÑOL 1992, 231; BASSEGODA 1998, 278-282;

the King of Granada (SALICRÚ 1999, 29, doc. 7).

1905, 22-23; FITÉ 1992, 248). Su decoración, hoy en día desmembrada, es especialmente apropiada

a altre persona hi perdria molt per raho de les dites vostres armes”. Again, the detail shows the desire

para ser comparada con los revestimientos cerámicos de Balaguer, ya que también mostraba una

of the Count to flaunt his arms on those everyday objects that surrounded him.

combinación de alicatados y azulejo azul de la serie morisca que fue implementada por los mismos

In the assessment of relations between Count Pere and the Kingdom of Valencia and the

años. Además, el espacio se cubrió con un artesonado de madera, de apariencia igualmente morisca,

possession of luxury ceramic materials of that origin we should consider another fact, the wedding

que contribuía a reforzar el efecto estético orientalizante. De la magnífica decoración de la cual nos

of his son Jaume, the future Jaume II d’Urgell (1408-1413) with Isabel, daughter of Pere el Cerimoniós

hablan los documentos conservamos un plafón de alicatados en el Arxiu Capitular de Barcelona, junto

and sister of Joan I and Martí l’Humà. The wedding took place at the Palau Reial in Valencia on 29th

con un segundo fragmento publicado por Olivar (OLIVAR 1986c, lám. 65, fig. 119-120), además de un

June 1407, and was organized by King Martí and Sibil·la of Fortià (GIRONA 1915, 611-615; BOSCOLO

tercero custodiado en una colección particular barcelonesa, inédito hasta el día de hoy. Por lo que

1971, 136; COSTAFREDA 2013, 137)43. The involvement of the monarch was important, and his desire

concierne a los azulejos que embellecían este espacio, en el Museu de Ceràmica de Barcelona (inv.

for it to be a particularly solemn act as it was his only daughter (MONFAR 1853, II, 247). We do not

45199) se conserva una placa o baldosa de gran formato (37 x 37 cm), la cual se ha puesto en relación

have detailed information about the celebrations and their costs, but a record of the Cancelleria Reial

con un documento del 20 de abril de 1402 en que el rey Martí informaba sobre el envío a Barcelona

contained some interesting information, like for example the European representatives who came

de “CXX rajoles de aquelles grans que hauem fetes a Paterna” (FONT 1905, 67-71, fig. 62; OLIVAR 1952,

such as Jacques of Montanay, Steward of Haynau – currently Poland –, who arrived on May 4th, “ab

86 y 150, lám. 66, fig. 121; CASANOVAS-CERDÀ 2013, 34, cat. 001)40.

molts franceses”. Among them were “III cavallers qui ansemps ab ell se han a combatre a tota ultrança

El uso de un determinado tipo de cerámica demuestra, nuevamente, que Martí l’Humà y el conde

10

ab Colomat de santa Coloma”, in one of the regular meetings, just days prior to such events (GIRONA

Pere coincidieron en la elección de unos materiales, unos artesanos y una estética determinada a la

1915, 612, doc. 37)44. The scribe who wrote these chancery records, carefully drew over the sheet, a

hora de decorar sus espacios privados, como hemos podido analizar en el caso de las cubiertas de

divided shield showing the arms of Aragon and Urgell. King Martí was concerned that the Palau Reial

madera. La afección del rey por estas formas se ha querido buscar en su estancia en Sicilia, cruce de

in Valencia was well decorated with “molts bells arreaments e estranyes e de novella guisa” according

lenguajes artísticos, donde la tradición islámica tenía un importante peso (ESPAÑOL 1992, 231; BRESC

to the relevance of the event. In this regard, he requested from the Bishop of Urgell “unes fort belles

1996, 375-386; MIQUEL 2009, 67). En el caso del rey Martí sabemos, además, que para la ejecución

cortines de drap de ras les quals desijam molt haver en la dita festa” (GIMÉNEZ 1901, 231 doc. XLI;

de las cubiertas de madera de la tribuna o capilla de la catedral recurrió a artífices castellanos41, uno

GIRONA 1915, 611, doc. 32). The towns and villages of the county of Urgell contributed what they could

de los cuales pudo ser el mismo que trabajó años antes para el conde Pere en Balaguer: el toledano

to finance the celebration, “que fue muy grande; porque el conde don Pedro quiso hacer demostra-

Gonzalvo Ferrandis.

ción de su grandeza” (MONFAR 1853, II, 248). In the context of the celebrations and their ostentation,

A la vista de los casos mencionados, los alicatados se utilizaban habitualmente para decorar

the ceramics produced in the workshops of Paterna and Manises played a major role, since products

pavimentos, pero el uso asociado al agua que se les dio en Balaguer, y que también hallamos en la al-

with a certain luster have always been associated with exhibitionism. Some of the fragments that have

berca o fuente del Museu Nacional de Ceràmica “Gonzàlez Martí” (inv. CE1/11507) (GONZÁLEZ MARTÍ

been found in the excavations of the Castle Formós correspond to this type and are embellished with

1944-1952, II, 130-135), incrementa la nómina de aplicaciones de esta técnica decorativa. El sistema

a chequered pattern with the arms of Aragon, or with the arms of Montferrato. However, a fragment of

de ejecución era relativamente complejo y con diferentes variantes. Tradicionalmente se había dedu-

the Alfabegues (basil containers) displays a “Y” that could be related to the name Isabel, wife of Count

cido que una de ellas era la efectuada “a piqueta”, con las piezas ya cocidas y sobre plantillas, sobre

Jaume, or directly with the wedding of the pair in Valencia and manufactured on the occasion of the

las cuales iban golpeando los “aliceres” y dando forma a los alicatados (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952,

wedding (EWERT 1979, 289, RAY 2000b, 373)45.

II, 114). Este sistema es el que se utilizó en Balaguer, dado que las excavaciones han puesto al descubierto dos fragmentos de plantillas ejecutadas sobre alabastro, las únicas conocidas a fecha de hoy
(GIRALT 1986c, 429-432). Tal y como ya apuntó González Martí, era una técnica decorativa costosa y
excepcional, solamente apta para edificios especialmente suntuosos.
La aparición de las plantillas en las excavaciones de Balaguer demuestra que los alicatados fueron ejecutados in situ, hecho que implica suponer que artesanos especializados se desplazaron allí.
¿De dónde venían estos artesanos? Es evidente que había de ser mano de obra cualificada y foránea,
como en el caso del moro que en 1402 ejecutaba cubiertas de madera. Gonzàlez Martí demostró que
los alicatados de Poblet fueron efectuados por maestros valencianos, dadas las características de
la ejecución y las diferencias existentes con los alicatados andaluces contemporáneos (GONZÁLEZ
MARTÍ 1944-1952, II, 118-129). Teniendo en cuenta también la procedencia valenciana de los alicatados y los azulejos estanníferos de la tribuna o capilla del rey Martí en la Seu de Barcelona, cabe pensar
en un idéntico origen para los artesanos de Balaguer. Su desplazamiento a la capital de la Noguera
para trabajar bajo las órdenes del conde Pere se entiende en un contexto muy peculiar, en el cual
encontramos a diferentes miembros de la casa real fomentando la circulación de estos artesanos.

43. The marriage had been signed at the royal palace in Barcelona on 18 July 1405, recording that the dowry of Isabel was
£50,000 (MONFAR 1853, II, 243-244; GIMÉNEZ 1901, 128-131; cfr. COSTAFREDA 2013, 136). On 1 January 1407, Pope Benet
XIII granted to Jaume and Isabel a license to celebrate the marriage at any liturgy (CUELLA 2005, 222, doc. 430).
44. We also know that Isabel, accompanied by several ladies and maidens went for a bath organized in the Reial in Valencia,
and, the next day was accompanied by King “e molts barons, cavallers, nobles dones e altres notables persones” to the
episcopal palace for the night. On the day of the wedding, the infanta moved to La Seu to receive her blessing, and then
to the Reial, where in great solemnity, the ceremony was celebrated. The celebrations lasted a few days, and on July 7th a
banquet is documented, organized by the groom in the royal palace and attended by the Count of Denia, Count of Cardona,

Es el caso del infante Joan, futuro Joan I, que en 1382 autorizó a tres ceramistas moros de Valencia

the Bishop of Valencia and “e altres barons, nobles homens, cavallers, nobles dones e molta altre notable gent” (GIRONA

para que se desplazaran a la corte del Duc de Berry, tío de su esposa Violant (OLIVAR 1952, 153-154).

1915, 614-615, doc. 44 and 49).

El conde Pere era un buen conocedor de las producciones cerámicas de lujo valencianas, que
seguramente había visto en la corte real, en circulación en el mercado o bien durante sus estancias
en Valencia como gobernador (TASIS 1959, 43). Para la provisión de vajilla destinada a su palacio de
Balaguer debió recurrir a diferentes vías. En todo caso, la principal pudo ser la de los mercaderes,

45. This fact coincides with a documented connected with infant Joan and his marriage to Violant de Bar (1380). The infant
ordered that all items produced to mark the wedding be stamped with a “Y”, the mark the King of France had given to the
bride (ROCA 1929, 100). This use of this mark began to be used and continued to be used by the Catalan royal family well
into the fourteenth century, especially in the times of Joan, and must be regarded as an example of the frenchifying of the
court. We have no record of the use of foreign marks by the Counts of Urgell, but perhaps we should interpret in this way
the stamp of the elephant together with “d’una figureta que porta una cinta” – in the words of Sagarra– that appears on the

ESPAÑOL 2010, 30-32; CARRERO en prensa.

bottom of a series of wax seals of Jaume el Dissortat, of 1409 (reproduced in SAGARRA 1908, plate. 4; SAGARRA 1915-1932,

40. Adroer interpreta que estos azulejos podían ir destinados al Palau Reial Major (ADROER 1979, 54).

II, 11, cat. 292 plate. LXXXIX). The use of these items goes back to the secret seal of Count Pere, you could say they were an

41. Los documentos sobre la construcción de este espacio, correspondientes a 1404-1405, se publican en GIRONA 1915,

undercover seal or sign (TRENCHS-CONDE 1985 79 and 81-82). On the use of these elements between the Catalan monar-

546, doc. 23 y 558-559, doc. 77; RUBIÓ 1908-1921, II, 375-376, doc. XXXCXI.

chs and their artistic projects see ESPAÑOL 2009b, 268-274.
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de quienes es sabido que actuaban como intermediarios entre los obradores alfareros de Paterna

enlace de la pareja en Valencia para justificar su fabricación con motivo de las nupcias (EWERT 1979,

y Manises y los posibles clientes (LÓPEZ 2006). Sabemos que el conde recurrió a uno de ellos en

289; RAY 2000b, 373)45.

mayo de 1408, poco antes de morir, para adquirir un par de cordobanes granadinos (GIMÉNEZ 1901,
237-238, doc. XLVIII). Se trataba del valenciano Pere d’Àries, con quien parece ser que no cumplió los
pactos acordados. Este hecho comportó la intervención del rey Martí, quien escribió una carta a su
primo —y una segunda a la condesa Margarida— pidiéndole que pagara al mercader los dineros que
le debía por “dos paraments de cambra de cuyr fort bells ab vostres armes los quals vos ha portats a
Balaguer”. D’Àries los había adquirido —o mandado hacer— en Granada por encargo del conde, y esto
nos sitúa de nuevo ante su predilección por los objetos de lujo de estética morisca y orientalizante42.
El documento especifica que el conde había pedido explícitamente al mercader, muchas veces y en
diversas cartas, “queus faes fer los dits paraments ab les dites vostres armes”, por lo cual ahora no
los podía comercializar “quar ells sils havia vendre a altre persona hi perdria molt per raho de les dites
vostres armes”. Nuevamente, el detalle evidencia el deseo del conde de hacer ostentación de sus
emblemas en aquellos objetos que envolvían su cotidianidad.
En la valoración de las relaciones del conde Pere con el reino de Valencia y la posesión de materiales cerámicos de lujo con este origen se ha de tener en cuenta otro hecho: el enlace de su hijo Jaume,
futuro Jaume II d’Urgell (1408-1413) con Isabel, hija de Pere el Cerimoniós y hermana de Joan I y Martí
l’Humà. El enlace se celebró en el Palacio Real de Valencia el 29 de junio de 1407 y fue organizado por
el rey Martí y Sibil·la de Fortià (GIRONA 1915, 611-615; BOSCOLO 1971, 136; COSTAFREDA 2013, 137)43. La
implicación del monarca fue importante, y de ahí la voluntad de que fuera un acto especialmente solemne, al no quedarle ninguna otra hermana por casar (MONFAR 1853, II, 247). No tenemos información
excesivamente detallada del fausto y sus costos, pero en un registro de la Cancelleria Reial constan
algunas informaciones de interés, como, por ejemplo, que allí se desplazaron representantes europeos
como Jacques de Montanay, senescal de Haynau —en la actual Polonia—, quien llegó el 4 de mayo “ab
molts franceses”. Entre ellos había “III cavallers qui ansemps ab ell se han a combatre a tota ultrança
ab Colomat de santa Coloma”, en una de las habituales justas celebradas los días previos a acontecimientos de este tipo (GIRONA 1915, 612, doc. 37)44. El escribano que lo anotó todo en los registros de
la cancillería, con mucho esmero, dibujó en el borde del papel un escudo partido donde aparecen las
armas de Aragón y Urgell.
El rey Martí se preocupó que el “Real” de Valencia quedara bien adornado con “molts bells arreaments e estranyes e de novella guisa”, teniendo en cuenta la relevancia del acontecimiento. En este
sentido, solicitó al obispo de Urgell “unes fort belles cortines de drap de ras les quals desijam molt
haver en la dita festa” (GIMÉNEZ 1901, 231, doc. XLI; GIRONA 1915, 611, doc. 32). Los pueblos y villas del
condado de Urgell contribuyeron en la medida de lo posible al financiamiento de la celebración, “que
fue muy grande; porque el conde don Pedro quiso hacer demostración de su grandeza” (MONFAR
1853, II, 248). En este contexto de fausto y ostentación, las cerámicas elaboradas en los talleres de
Manises o Paterna debían de jugar un importante papel, ya que determinadas producciones en reflejo
metálico siempre se han asociado a contextos de pompa y exhibición. Algunos de los fragmentos
aparecidos en las excavaciones del Castell Formós se corresponden con esta tipología y aparecen
embellecidos con el escudo partido con los palos de Aragón y el ajedrezado, o con las armas de los
Montferrato. Sin embargo, uno de los fragmentos de albahaquero muestra una “Y” que se ha querido
relacionar o bien con el nombre de Isabel, esposa del conde Jaume, o bien directamente con el
42. El mercader Pere d’Àries, ampliamente documentado en Valencia, debía de estar especializado en este tipo de manufacturas. Debía de ser una persona de confianza de la realeza, puesto que en 1417 formaba parte de una misión diplomática
enviada por Alfons el Magnànim al rey de Granada (SALICRÚ 1999, 29, doc. 7).
43. Los capítulos matrimoniales se habían signado en el Palacio Real de Barcelona el 18 de julio de 1405, acordándose que
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la dote de Isabel sería de 50.000 libras (MONFAR 1853, II, 243-244; GIMÉNEZ 1901, 128-131; cfr. COSTAFREDA 2013, 136). El

45. Se trata de una coincidencia con un hecho documentado en relación con el infante Joan y su matrimonio con Violant de

1 de enero de 1407 el papa Benet XIII concedió a Jaume e Isabel licencia para celebrar el matrimonio en cualquier tiempo

Bar (1380). El infante ordenó que en todos los objetos realizados con motivo de las nupcias se estampara una “Y”, la divisa

litúrgico (CUELLA 2005, 222, doc. 430).

que el rey de Francia había concedido a la novia (ROCA 1929, 100). Este uso de divisas e iniciales comenzó a proliferar en la

44. Sabemos también que Isabel, acompañada de diferentes damas y doncellas, asistió a un baño organizado en el “ Real”

casa real catalana bien avanzado el siglo XIV, especialmente en época de Joan I, y hay que considerarlo como una muestra

de Valencia y que al día siguiente fue acompañada por el rey “e molts barons, cavallers, nobles dones e altres notables

más del afrancesamiento de la corte. No tenemos constancia del uso de divisas por parte de los condes de Urgell, pero

persones” al palacio episcopal para pernoctar allí. El día del enlace, la Infanta se desplazó a la Seu para recibir la bendición,

quizás hemos de interpretar en este sentido el elefante acompañado “d’una figureta que porta una cinta” —en palabras de

y acto seguido al “Real”, donde con gran solemnidad tuvo lugar la ceremonia. Las celebraciones debían de durar unos

Sagarra— que aparece estampado seriadamente en el fondo de un sello de cera de Jaume el Dissortat, del año 1409 (repro-

cuantos días, dado que el 7 de julio aún se documenta un convite organizado por el novio en el Palacio Real, al cual asis-

ducido en SAGARRA 1908, lám. IV; SAGARRA 1915-1932, II, 11, cat. 292, lám. LXXXIX). El uso de estos elementos se remonta

tieron el conde de Dènia, el de Cardona, el obispo de Valencia “e altres barons, nobles homens, cavallers, nobles dones e

ya al sello secreto del conde Pere, quien pudo incorporarlos como divisa de virtud (TRENCHS-CONDE 1985, 79 y 81-82).

molta altre notable gent” (GIRONA 1915, 614-615, docs. 44 y 49).

Sobre el uso de estos elementos entre los monarcas catalanes y su proyección artística véase ESPAÑOL 2009b, 268-274.
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Los condes de Urgell, promotores artísticos

The Counts of Urgell, artistic promoters

Alberto Velasco González, Francesc Fité i Llevot

Alberto Velasco Gonzàlez, Francesc Fité i Llevot

La dinastía de los Ermengol

The Ermengol dynasty

No resulta fácil abordar el análisis de las empresas artísticas de los condes de Urgell corres-

It is not easy to analyse the artistic enterprises of the Counts of Urgell with regard to the first

pondientes a la primera dinastía, aunque la documentación conservada permite realizar una primera

dynasty, although, the few surviving documents allow us to look at donations and wills. In the history

aproximación gracias a las donaciones y testamentos. De estos momentos pretéritos de la historia del

of the county, the figure of Count Ermengol I (992-1010) is the most successful from the point of view

condado, la figura del conde Ermengol I (992-1010) es la más sobresaliente desde el punto de vista de

of artistic promotion. His will of 1007 is an eloquent testament not only because he left the cathedral

la promoción artística. Su testamento del 1007 es elocuente no solo por lo que dejó a la catedral de

of La Seu d’ Urgell, but the large number of donations stipulated churches and other religious cen-

La Seu d´Urgell, sino por el enorme número de donaciones que estipuló para otras iglesias y centros

tres, such as five ounces of gold bequeathed “ad opera” at the Cathedral of Santa Maria of Girona,

religiosos, como las cinco onzas de oro que legó “ad opera” a la catedral de Santa Maria de Girona, las

thirty aimed at a “tabula ante altare” -an altar frontal- for the monastery of Sant Cugat del Vallès, or

treinta destinadas a una “tabula ante altare” —un frontal de altar— para el monasterio de Sant Cugat

five ounces left to the cathedral of Santa Maria, Gosol for the purchase of books. However, the most

del Vallès o las cinco que dejó a Santa Maria de Gòsol para la adquisición de libros. No obstante, la

interesting contribution is made “ad sancti Egidi cenobii” the “meos schacos ad ipsa opera de eccle-

donación más interesante es la efectuada “ad sancti Egidi cenobii”, de los “meos schacos ad ipsa

sia” (BARAUT 1980, 131-132), we have to consider the earliest reference to the game of chess in the

opera de ecclesia” (BARAUT 1980, 131-132), que cabe considerar la más antigua referencia al juego

Christian West. As we noted in another study (VELASCO-FITÉ 2009, 586-588), it was the monastery of

del ajedrez realizada en el occidente cristiano. Como ya apuntamos en otro trabajo (VELASCO-FITÉ

Saint-Gilles -du- Gard (France), between Nimes and Arles, where we read a description of the Codex

2009, 586-588), se trataba del monasterio de Saint-Gilles-du-Gard (Francia), entre Nimes y Arles,

Calixtinus1, it is possible that these pieces, which were probably produced of Fatimid rock crystal,

y, según leemos en una descripción del “Codex Calixtinus”1, es posible que estas piezas, que eran

where the ornament is reused as the ark of the relics of the patron saint2.

seguramente una producción fatimí en cristal de roca, se reaprovecharan como ornamento del arca
de las reliquias del santo titular2.

Building promoted by the Count - total or partial – during the period of the first Ermengols there
are at least first three buildings that can be considered iconic that have been preserved. The first is the

Fruto de la promoción condal —total o parcial— en tiempos de los primeros Ermengol conserva-

cathedral of La Seu d’Urgell, the spiritual centre of the county that received donations from prominent

mos al menos tres grandes edificios que se pueden considerar emblemáticos. El primero de ellos es

counts, especially in its first phase (ADELL et al 2000, 44-47 and 67-86; FITÉ 1995, 140). Secondly,

la catedral de La Seu d´Urgell, centro espiritual del condado que recibió destacadas donaciones de

Santa Maria in Solsona, it’s a canon which Ermengol V (1092-1102) and Ermengol VI (1102-1154), were

los condes, especialmente en su primera fase (ADELL et al. 2000, 44-47 y 67-86; FITÉ 1995a, 140). En

buried as stated in their wills (1103 and 1143), and probably Ermengol IV (1065-1092) (VILLANUEVA

segundo lugar, Santa Maria de Solsona, sede de una canónica donde fueron sepultados Ermengol V

1976, 169 and 175-177; Corredera 1973, 73 and 90-92)3. Thirdly we have the parish church of Santa

(1092-1102) y Ermengol VI (1102-1154), según consta en sus testamentos (1103 y 1143), y probablemen-

Maria in Agramunt probably also favoured by the counts, since the town became the economic epi-

te Ermengol IV (1065-1092) (VILLANUEVA 1976, 169 y 175-177; CORREDERA 1973, 73 y 90-92)3. En ter-

centre of their manor4.

cer lugar tenemos el templo parroquial de Santa Maria d´Agramunt, seguramente también favorecido

From the point of view of the development of architecture, the castles of Ponts and Montmagas-

por los condes, dado que la villa se convirtió en el epicentro económico de sus dominios señoriales4.

tre are important each with notable churches still in existence. Ermengol VI claimed that the Romanesque church of Sant Pere in Ponts was the seat of a Benedictine monastery, but ended up becoming

1. “(...) hay engarzadas trece piedras de cristal de roca, unas a modo de escaques, otras en forma de manzanas o granadas”

an Augustinian monastery (1169) and Sant Miquel in Montmagastre, which was founded and endowed

(BRAVO 1989, 44).

by Ermengol and again in 1054 by Arnau Mir de Tost. The church was built in the second half of the

2. Lo mismo se hizo, con unas piezas similares, con el arca de San Felices de San Millán de la Cogolla (NIETO 2009, 84-85).
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El donativo del conde se ha de analizar junto a un dato muy similar y poco posterior en el tiempo: el testamento de Ermen-

1. “ (...) There are thirteen stones of rock crystal, some in the shape of squares, others as apples or pomegranates” (BRAVO

senda de Carcasona (1058), viuda del conde de Barcelona, que dejó al mismo monasterio los “suos eschacos christallinos

1989, 44).

ad tabulas” (GIL 2004, 532, doc. 188), que quizás se utilizaron también en la decoración del relicario mencionado. Esta

2. As they did with similar pieces to the Ark of San Felices de San Millán de la Cogolla (NIETO 2009, 84-85). The donation of

coincidencia en la donación de los mismos objetos al mismo monasterio por parte de dos miembros de diferentes alcurnias

the Count should be analysed with the earlier will of Ermensenda of Carcassonne (1058), widow of the Count of Barcelona,

condales es un hecho que no debe pasarse por alto y que requerirá un minucioso estudio en el futuro.

who left to the same monastery “suos eschacos christallinos ad tabulas” (GIL 2004, 532, doc. 188), which may have also

3. El templo, convertido en cierto modo en panteón condal, gozó por este motivo de aportaciones sustanciosas que per-

be used in the decoration of the said shrine. This coincidence of the donation of the same objects in the same monastery

miten entender la importancia del proyecto románico realizado durante el siglo XII (PLANES 1987, 278-289; BARRAL 1994,

at about the same time by two members of different county lineages is a fact that should be studied carefully in the future.

145-155).

3. The church became a pantheon for the counts and for this reason gave us a greater understanding of the Romanesque

4. En 1163 el conde Ermengol VII concedía la carta puebla a la villa y la favorecía en su crecimiento urbano por el lado de

projects of the period during the 12th century (PLANES 1987, 278-289; BARRAL 1994, 145-155)

levante, donde se erigió la iglesia a partir de esa fecha. Además, en 1238 el conde Ponç I concedió a los agramuntenses la

4. In 1163 Count Ermengol VII granted the town a charter in his favour for urban growth on the east side where the church

facultad de administrar justicia ante el portal de la iglesia mayor. Véase PUIG i CADAFALCH et alii 1983, vol. III-1, 178-181;

was built after this date. In addition, in 1238, Count Ponç I granted the inhabitants the power to administer justice in front

FITÉ 1984, 11-17; PONS-PUIGERRAT 1997, 493-495.

of the main church portal. See PUIG i CADAFALCH et ali, 1983, vol. III-1, 178-181; FITÉ 1984, 11-17; PONS-PUIGFERRAT 1997,
493-495.

Desde el punto de vista de la promoción arquitectónica les siguen en importancia los castillos

eleventh century, and later was the subject of several extensions5. The very secure castle of Montma-

de Ponts y Montmagastre, con sendos templos muy notorios conservados actualmente. Ermengol VI

gastre lasted until the modern era, but suffered various damage and fires, such as one in the fifteenth

pretendía que la iglesia románica de Sant Pere de Ponts fuera la sede de un monasterio benedictino,

century that destroyed the county files with the chancery documentation. Without a doubt, it was one

pero acabó convirtiéndose en una canónica agustiniana (1169) como Sant Miquel de Montmagastre,

of the most significant centres of power of the family of Urgell.

fundada por Ermengol I y dotada nuevamente en 1054 por Arnau Mir de Tost. El templo fue erigido

The new spiritual interests of the county home caused the construction of new buildings. Such

durante la segunda mitad del siglo XI y posteriormente fue objeto de diferentes ampliaciones5. El

as the case of the Premonstratensian monastery of Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes that

fortísimo castillo de Montmagastre perduró hasta la época moderna, pero sufrió diferentes destruc-

had Ermengol VII (1154-1184) as its patron (FITÉ, in press) or the Cistercian monastery of Santa Maria

ciones e incendios, como el que destruyó el archivo condal con la documentación de la cancillería

in Les Franqueses founded in 1186 by his wife, the Countess Dolça of Provence (CORREDERA 1973,

en el siglo XV. Sin duda, era uno de los centros de poder más significativos de la estirpe de Urgell.

114). The couple chose Bellpuig de Les Avellanes as their place of burial, which was quite possibly to

Los nuevos intereses espirituales de la casa condal propiciaron la erección de nuevos edificios.

ensure that in future, the counts of the House of Cabrera also saw this as a distinguished monastery.

Es el caso del monasterio premonstratense de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, que tuvo

The arrival of the Cistercians, the military and later the mendicant orders marked the guidelines of

como gran promotor a Ermengol VII (1154-1184) (FITÉ en prensa), o del monasterio cistercense de

a new spirituality that influenced the practices of devotion of Urgell. This helps explain why some

Santa Maria de les Franqueses, fundado en 1186 por su esposa, la condesa Dolça de Provenza (CO-

family members elected other county sites to be buried; the monasteries of Santa Maria de Poblet or

RREDERA 1973, 114). El matrimonio eligió Bellpuig de les Avellanes como lugar de sepultura, lo que

Sant Hilari of Lleida, of the Order of the Hospital, rather than the Augustinian canonical churches like

muy posiblemente favoreció que, en el futuro, los condes del casalicio de los Cabrera distinguieran

Solsona as had been chosen before6.

también este monasterio. La llegada de los cistercienses, las órdenes militares y posteriormente los
mendicantes marcaron las directrices de una nueva espiritualidad que influyó en las prácticas de devoción de los Urgell. Esto permite explicar que algunos miembros de la familia condal eligieran como

The House of Cabrera: Ermengol X and the pantheon of the counts at Bellpuig
de Les Avellanes

lugares para ser enterrados los monasterios de Santa Maria de Poblet o de Sant Hilari de Lleida, del

In the case of the lineage of the Counts of Cabrera is worth mentioning that the line continued

orden del Hospital, en lugar de los templos de las canónicas agustinianas como Solsona, escogidos

the artistic development initiated by Urgell. It should be stressed that in his will of 1314, Ermengol X

hasta entonces6.

(1267-1314) said that this should continue. Among the most important things he left were the founda-

El casalicio de los Cabrera: Ermengol X y el panteón condal del monasterio de
Bellpuig de les Avellanes
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tion of the monastery of Sant Domènec of Balaguer, for which silver chalices, crosses, general robes
and ornaments in general were ordered or acquired (MONFAR 1853, II, 51; TIMONEDA 1880, 85-86;
FITÉ 1997, 149-152; GIRALT 2002, 226-229). However, the most celebrated building left is the family

En el caso de los condes del linaje de los Cabrera, cabe remarcar que continuaron la línea de

pantheon at the monastery of Bellpuig de Les Avellanes (ESPAÑOL 1995, 149-183; FITÉ 1997, 130-140;

promoción artística iniciada por los Urgell. Destacó Ermengol X (1267-1314), quien dictó un testa-

ESPAÑOL 2007, 80-86)7. Aside from his tomb, and although the document does not detail, he also

mento en el 1314 que es clave para entender lo que apuntamos. Entre los legados más importantes

erected a tomb for his brother Àlvar (†1299), Viscount of Àger and candidate to succeed Ermengol if

sobresale la fundación del monasterio de Sant Domènec de Balaguer, para el cual ordenó que fueran

he had no offspring; and another tomb, a double, for his parents, Àlvar I (1243-1267) and Cecília de

adquiridos cálices de plata, cruces, ropajes y ornamentos en general (MONFAR 1853, II, 51; TIMONEDA

Foix. The idea of having the monastery as a family pantheon was something completely innovative, as

1880, 85-86; FITÉ 1997, 149-152; GIRALT 2002; 226-229). Sin embargo, el legado más celebrado por lo

there is no record in our land of similar initiatives. Suffice to say that Ermengol X mirrors the pantheon

que a sus empresas artísticas se refiere ha sido la relativa al panteón funerario familiar que impulsó

created by King Jaume II in Santes Creus, which in turn was inspired by the tombs of Anjou in Sicily.

en el monasterio de Bellpuig de les Avellanes (ESPAÑOL 1995, 149-183; FITÉ 1997, 130-140; ESPAÑOL

Such initiatives will become a new form of prestige for lineages beyond death, playing the basic he-

2007a, 80-86)7. Aparte de su sepulcro, y aunque en el documento no lo detalla, también hizo erigir

raldic role of identification and family exaltation.

una tumba para su hermano Àlvar (†1299), vizconde de Àger y candidato a suceder a Ermengol al no

The project of Ermengol X at Bellpuig de Les Avellanes contemplated the construction of a new

tener este descendencia; así como otra, doble, para sus padres, Àlvar I (1243-1267) y Cecília de Foix.

church, sumptuous and spacious enough to accommodate the tombs of the counts. He called in a

La idea de convertir el monasterio en panteón de su linaje era algo completamente innovador, ya

team of foreign stonemasons to build a Romanesque church with a long nave with a large transept

5. GABRIEL 1994, 411-414, FITÉ 1994c, 185-187; CATALÀ 1979, 264-275.

5. GABRIEL 1994, 411-414, FITÉ 1994, 185-187; CATALÀ 1979, 264-275

6. En su testamento de 1208 Ermengol VIII expresó la voluntad de ser sepultado en el hospital de Amposta, de la orden de

6. In his will of 1208 Ermengol VIII wanted to be buried in the Amposta hospital of the Order of St. John of Jerusalem ,

San Juan de Jerusalén, a pesar de que Monfar declara haber visto su tumba en Poblet, donde parece que una donación

although Monfar states to have seen his grave in Poblet, which seems a donation had allowed the start of the building of the

suya había permitido el inicio del levantamiento del claustro en 1208: “(...) en la capilla de los evangelistas, en una tumba

faculty in 1208: “(...) en la capilla de los evangelistas, en una tumba de piedra, algo elevada del suelo, que está metida casi

de piedra, algo elevada del suelo, que está metida case toda dentro la pared: estaba muy pintada de escudos y follajes;

toda dentro la pared: estaba muy pintada de escudos y follajes; pero ahora poco se conoce la pintura, porque el tiempo

pero ahora poco se conoce la pintura, porque el tiempo la ha consumido” (MONFAR 1853, Y, 434). Según la historiografía

la ha consumido” (MONFAR 1853, I, 434). According to family history his wife, Elvira de Subirats, is also buried there in the

doméstica allí también fue enterrada su esposa, Elvira de Subirats, en el claustro de Sant Esteve, a pesar de que Monfar

cloister of Sant Esteve, although Monfar states to having seen her grave in Sant Hilari in Lleida , the same monastery where

declara haber visto su tumba en Sant Hilari de Lleida, el mismo monasterio donde pidió ser enterrada su hija, la condesa

she asked her daughter, Countess Aurembiaix (1231) to be buried aswell as Ponç IV of Cabrera (I of Urgell) (1243) . Another

Aurembiaix (1231), y también Ponç IV de Cabrera (I d´Urgell) (1243). Otra tradición sitúa a Ponç sepultado en Bellpuig de les

tradition states that Ponç was buried in Bellpuig de les Avellanes (MONFAR 1853, I, 447, 505 and 529 ). See CORREDERA

Avellanes (MONFAR 1853, Y, 447, 505 y 529). Veáse CORREDERA 1973, 121-124, 134, 138-139, 147 y 197; VILLANUEVA 1976,

1973, 121-124, 134, 138-139, 147 and 197; VILLANUEVA 1976, 187-188, 190, 196-197, 219-220, XXVI, XXX; ESPAÑOL 1995, 182;

187-188, 190, 196-197, 219-220, ap. XXVI, XXX; ESPAÑOL 1995, 182; GONZALVO 2007, 29-30.

GONZALVO 2007, 29-30.

7. El testamento de Ermengol X es realmente interesante, tanto por los legados que se estipulan como por algunas de

7. The Will of Ermengol X is really interesting both for what he left and what he stipulated as some of the clauses, as indi-

les cláusulas, como la que señala que en materia heráldica las armas de Urgell no habían de mezclarse con ninguna otra

cated in the heraldic arms of Urgell that should not be mixed with any other part of his descendants, following a common

por parte de sus descendientes, siguiendo una costumbre habitual de la época. Legó 300 doblones de oro, un caballo y

custom at the time. He bequeathed 300 gold doblones, a horse and a harness to pay for his burial, and 1.000 more gold for

un arnés para costear su sepelio, y 1.000 áureos más para la construcción de la iglesia del monasterio. Entre el resto de

the construction of the monastery church. Among other highlights are 1.000 morabatins for the monasteries in Les Fran-

legados que encontramos destaca uno de 1.000 maravedís para los monasterios de les Franqueses y Poblet, 200 para los

queses and Poblet, 200 to the Cistercians of Vallverd and Tragó, and other important amounts to the monasteries of Les

cistercienses de Vallverd de Tragó, y otras cantidades importantes para los monasterios de Parrelles, Vallbona, el Pedregal,

Parrellas, Vallbona, El Pedregal, Vallsanta, Bonrepòs, Montserrat, Sant Domènec and Sant Francesc of Lleida among others.

Vallsanta, Bonrepòs, Montserrat, Sant Domènec y Sant Francesc de Lleida, entre otros. También destacan legados a dife-

There are also several churches in the county which were left donations such as Agramunt, Ponts, Albesa, Montmagastre,

rentes iglesias del condado como las de Agramunt, Ponts, Albesa, Montmagastre, Àger o Castelló de Farfanya, entre otras.

Àger and Castelló de Farfanya among others. It should be noted that this was his second will, in which was preserved an

Cabe apuntar que este fue su segundo testamento, ya que se conserva uno anterior (1272), en el cual pedía ser enterrado

earlier one (1272) in which he asked to be buried in Poblet, where his uncle Andreu de Timor, was abbot (MONFAR 1853, II,

en Poblet, donde era abad su tío Andreu de Timor (MONFAR 1853, II, 48-52; CORREDERA 1973, 170-174).

48-52; CORREDERA 1973, 170-174).
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que no hay constancia en nuestras tierras de iniciativas similares. Cabe señalar que Ermengol X se

and double apses - like that of Vallbona de les Monges - which has become a prime example of the

inspiró en el panteón creado por el rey Jaume II en Santes Creus, quien, a su vez, se había inspirado

Gothic within the county. We do not know when the construction project was undertaken, though we

en los mausoleos de los Anjou en Sicilia. Este tipo de iniciativas se convertirá en una nueva forma de

know that the tomb of Ermengol X had been made in 1314, as the Count mentions it in his will.

prestigiar los linajes más allá de la muerte, jugando la heráldica un papel básico de identificación y
enaltecimiento familiar.
El proyecto de Ermengol X en Bellpuig de les Avellanes contemplaba la construcción de un

in the shelter of a niche, the style of the sculptures, very close to style of the Master Anglesola. The

nuevo templo harto suntuoso y amplio para alojar estos sepulcros condales. Se llamó a un equipo de

tombs were placed in the chancel and apsidal, the sites most honoured and the most suitable to en-

picapedreros, ajenos al lenguaje románico, que levantó una iglesia de una nave con un largo transep-

joy spiritual benefits. The identification of those in the tombs has been problematic since the time of

to con dobles absidiolos —en la línea de Vallbona de les Monges—, la cual ha devenido un ejemplo

Monfar, Caresmar and Pasqual, although over time this was resolved with very convincing proposals

del primer gótico dentro de las tierras del condado. Desconocemos cuándo fue ordenado el proyecto

by Francesca Español, which identified the most sumptuous tomb as being that of Ermengol X, the

constructivo, igual que el de los sepulcros, aunque sabemos que la tumba de Ermengol X ya se había

promoter of the work; the double tomb located on the ‘Gospel’ of the presbytery is that of his parents

realizado en el 1314, según menciona el conde en su testamento.

Àlvar I and Cecília de Foix; and the more simple tomb simpler located in the first apse on the right side

Los sepulcros se conservan hoy en día en el Museo de los Cloisters de Nueva York, después de
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The tombs are preserved today in the Cloisters Museum in New York after an eventful history
that culminated in their sale in 1906. At the time both were a very innovative format, with figures lying

is that of Àlvar his brother (ESPAÑOL 1995, 149-183; ESPAÑOL 2007a, 80-86)8.

una azarosa historia que culminó con su alienación en 1906. En su momento eran muy innovadores,

The most interesting tomb from the typological and iconographic point of view is of the promo-

tanto por su formato, con figuras yacentes al cobijo de arcosolios, como por el estilo de su escultura,

ter, Ermengol X. The tomb reveals a common feature found in the art of that period in the county, the

muy próxima al Maestro de Anglesola. Las tumbas se situaron en el presbiterio y absidiolos adyacen-

profusion of heraldic elements glorifying the family. In Bellpuig de Les Avellanes, these heraldic arms

tes, los lugares de más honor y también los más adecuados para gozar de los beneficios espirituales.

are not only found on the tombs, but also found on the gateway to the church and the keystone of the

La identificación de los personajes a quienes corresponden las tumbas ha sido problemática desde

chancel, surrounded by six shields9. The colours of these emblems are almost lost, but there is still

tiempos de Monfar, Caresmar y Pasqual, aunque tiempo atrás esto se resolvió de manera muy con-

sufficient to show that there were two kinds: one showing the checks of Urgell and gold sword, and a

vincente mediante las propuestas de Francesca Español, quien identificó la tumba más suntuosa con

second quartered with a St Andrews cross. This heraldic arm is unknown but perhaps may be checked

la de Ermengol X, el promotor del conjunto; el sepulcro doble ubicado en la parte del Evangelio del

and combined with the goat of Cabrera10. The interesting thing is that the tomb of Ermengol X also

presbiterio, con el de sus padres, Àlvar I y Cecília de Foix; y el sepulcro más sencillo y de identifica-

features double heraldic imposts to the niche, probably with the same shields of arms surrounding

ción más segura, ubicado en el primer absidiolo del lado derecho, con Àlvar, hermano del promotor

the keystone. The fact that we find the same kind of shields in the keystone becomes an important

(ESPAÑOL 1995, 149-183; ESPAÑOL 2007a, 80-86)8.

and weighty argument to identify this tomb with that of Ermengol X.

La tumba más interesante desde el punto de vista tipológico e iconográfico es la del promotor,

The three tombs described and discussed briefly were not the only tombs in the monastery.

Ermengol X. El sepulcro pone de manifiesto un aspecto habitual en las empresas artísticas condales

Caresmar in 1746 saw the remains of another, which he maintained may be that of Count Àlvar, father

a partir de aquel momento: la profusión de elementos heráldicos como sistema de enaltecimiento

of Ermengol X, in the chapel dedicated to Santa Sandàlia de la Mare de Déu. This tomb “fue removida

familiar. En Bellpuig de les Avellanes, estas armas no solo aparecen en los sepulcros, sino que también

y rota durante las guerras” and all that remained was “la base con su marco” and the tomb was des-

las encontramos en el portal de acceso al templo y a la clave de vuelta del presbiterio, rodeada por

troyed when an entrance was built to enter the chapel storing the relic (CARESMAR 1977, 190). Today

seis escudetes soldados en los nervios9. La policromía de estos emblemas se encuentra casi perdida,

it is difficult to suggest an identity to who was buried in this tomb, but it cannot be ruled out as being

pero todavía conservan restos que permiten deducir que los había de dos tipos: uno que mostraba

that of Ermengol VII, the founder of the monastery. We do not know yet if this tomb was part of the

el ajedrezado de Urgell en oro y sable, y un segundo acuartelado en sotuer del cual desconocemos

same project as the previous ones.

las armas, aunque tal vez combinaba el ajedrezado con la cabra de los Cabrera10. Lo más interesante

The disappearance of this other tomb may be put in relation to an anomaly that presents itself

8. No compartimos la propuesta de identificación que se efectúa en GONZALVO 2007, porque no se adecúa con lo que

8. We do not share the proposed identification as done by GONZALVO 2007 because it does not fit with the funeral logic

es preceptivo en la lógica funeraria de la época. Por ejemplo, en relación al sepulcro doble, no tiene sentido defender que

of the time. For example, in relation to the double tomb, it makes no sense to argue that it corresponds to Ermengol X and

corresponda a Ermengol X y a Dolça de Foix, esposa de Ermengol VII, dos personajes que vivieron en momentos demasiado

Dolça de Foix, wife Ermengol VII, two people who at the time lived too far away and also had no direct family link. An asso-

alejados en el tiempo y que, además, no tenían nungún vínculo familiar directo. Una asociación de este tipo no tiene para-

ciation of this kind has no parallel in funerary fashion of the time. Otherwise Gonzalvo claims to have documented showing

lelos en la escultura funeraria del momento. Por otro lado, Gonzalvo reclama que se aporten documentos que demuestren

that this double tomb is that of Count Àlvar I and Cecília de Foix, since both spouses retired to Foix, he said, were very likely

que este sepulcro doble es el del conde Àlvar I y Cecília de Foix, puesto que los dos esposos se retiraron a Foix y, según él,

buried in that city (GONZALVO 2007, 64). However, the aforementioned historian ignores a key document on the subject,

fueron sepultados en aquella ciudad con mucha probabilidad (GONZALVO 2007, 64). Sin embargo, dicho historiador no tie-

purged the eighteenth century by Jaume Caresmar and, strangely, has never been used in the discussed debate. It is the will

ne en cuenta un documento clave en este asunto, expurgado ya en el siglo XVIII por Jaume Caresmar, y que, extrañamente,

of Àlvar I and signed in Castelló de Farfanya on 14th March 1267 which clearly says he wants to be buried in Bellpuig de les

nunca se ha utilizado en el debate que comentamos. Se trata del testamento de Àlvar I, firmado en Castelló de Farfanya el

Avellanes, leaving 500 doblones to have this done (CARESMAR 1977 190 195, note 36, 261 ap. docs. VI).

14 de marzo de 1267, en el cual manifiesta de forma meridiana que quiere ser enterrado en Bellpuig de les Avellanes y deja

9. The provision of these shields around the keystone is interesting, the same keystones that will appear at Santa Maria in

500 doblones para que así se haga (CARESMAR 1977, 190 y 195, nota 36; 261, ap. doc. VI).

Castelló de Farfanya, and also Santa Maria in Almenar, a contemporary church to that of Bellpuig de Les Avellanes with

9. Es interesante la disposición de estos escudetes alrededor de la clave de vuelta, la misma que nos aparecerá en las claves

multiple points in common.

de Santa Maria de Castelló de Farfanya y también en Santa María de Almenar, un templo contemporaneo al de Bellpuig de

10. In this sense, Count Guerau de Cabrera combined arms of Urgell and Cabrera, and thus we see the wax seal in 1223

les Avellanes con el que mantiene múltiples puntos en común.

(SAGARRA 1908, 314, lam. I; SAGARRA 1915-1932, II, 8, cat. 282, lam. LXXXVII). However, it is noteworthy that Ermengol X

10. En este sentido, el conde Guerau de Cabrera combinó las armas de los Urgell y los Cabrera, y así lo vemos en un sello de

uses this quartered heraldry, since the units that have come down always make full use of the arms of Urgell (SAGARRA

cera del 1223 (SAGARRA 1908, 314, lám. I; SAGARRA 1915-1932, II, 8, cat. 282, lám. LXXXVII). Sin embargo, llama la atención

1908, 316-317, lam. III; SAGARRA 1915 -1932, II, 9-10, cat. 287-288, lam. LXXXVIII-LXXXIX; MATEO 1967, 27-30), as evident in

que Ermengol X utilizara esta heráldica acuartelada, ya que en los ejemplares sigilográficos que nos han llegado siempre

the sculptural decoration of the front of his tomb and his desire in his will when he said that his heirs should only use the

hace uso de las armas llenas de Urgell (SAGARRA 1908, 316-317, lám. III; SAGARRA 1915-1932, II, 9-10, cat. 287-288, lám.

arms of Urgell (MONFAR 1853, II, 48-52). Around the Presbytery of Santa Maria in Castelló de Farfanya, however, are a com-

LXXXVIII-LXXXIX; MATEU 1967, 27-30), como es evidente en la decoración escultórica del frontis de su vaso sepulcral y en

bination that could make heraldic allusion to his person, since one of the shields surrounding the key shows the emblem of

el deseo expresado en su testamento de que los herederos manejaran únicamente las armas de Urgell (MONFAR 1853, II,

Cabrera. However, it is possible that the presence of these arms were a concession or memory after the death of Ermengol,

48-52). En la vuelta del presbiterio de Santa Maria de Castelló de Farfanya, en cambio, hallamos una combinación heráldica

see earlier note. Returning the quartered shield in Bellpuig de Les Avellanes, it should be noted that the only member of the

que podría hacer alusión a su persona, ya que uno de los escudos que rodean la clave muestra en el campo el emblema

House of Urgell, who used it at some point was Cecília de Comenge, wife of Count Jaume I, as we see in a seal (SAGARRA

de los Cabrera. Sin embargo, es muy posible que la presencia de estas armas fuera una concesión o recuerdo posterior

1915-1932, II, 10, cat. 289, lam. LXXXIX; MATEO 1967,31). LXXXIX; MATEU 1967, 27-30). Aside from this particular case, in a

a la muerte de Ermengol. Volviendo a este escudo acuartelado en souter de Bellpuig de les Avellanes, cabe anotar que el

armorial of the sixteenth-century we have found a shield of the county quartered in sautor (RIQUER 1983, II, 391, fig. 38).

es que la tumba de Ermengol X también presenta una doble heráldica en las impostas del arcosolio,

on the iconographic tomb of Ermengol X, repeating the ceremony of absolution of the soul which

probablemente con las mismas armas que los escudetes que envuelven la clave de vuelta. El hecho

appears in the space connecting the bottom of the niche and lying, and repeated just in the middle

que encontremos el mismo tipo de escudos en la clave y en la tumba se convierte en un argumento

of a new niche with a relief in a rectangular format11. Did this originally accompany the first relief of

de peso para identificar este sepulcro con el de Ermengol X, ya que, si las divisas que figuran en la

the tomb of Viscount Àlvar? Could this form part of the missing tomb referred to by Caresmar? Today

clave son las del promotor del templo, hemos de deducir que la tumba, que luce las mismas armas,

it is difficult to give an answer to these questions, but if you look at the descriptions of the tomb of

tiene que ser la suya.

Ermengol X, and see how other elements seen by Monfar and Caresmar have disappeared, including

Los tres sepulcros que hemos descrito y comentado brevemente no eran las únicas tumbas
condales que había en el monasterio. Caresmar vio en 1746 los restos de otro—que él mantiene que

10

an image of the Virgin and Child (MONFAR 1853, I, 410; Caresmar 1977, 68-69), which shows that over
time the tomb was changed and lost a great deal of its original form.

podría corresponder al conde Àlvar I, padre de Ermengol X—en la capilla donde se veneraba la reli-

With the tombs preserved today in New York it helps us to understand and see the penetration

quia de Santa Sandalia de la Virgen. Esta tumba “fue removida y rota durante las guerras”, y en aquel

of the Gothic language in sculpture within the county. Originally the tomb of Ermengol X, which was

momento solo quedaba “la base con su marco” del vaso sepulcral, que fue destruido para construir

identified of being that of Ermengol VII in older publications, was attributed to the Master Anglesola

una entrada en el camarín donde se hallaba la reliquia (CARESMAR 1977, 190). Hoy en día es difícil

(DURAN 1932-1934, I, 25-26), one of the key figures the introduction of Gothic sculpture in Lleida.

proponer una identidad sobre quién fue enterrado en este sepulcro, pero no descartamos que pudie-

Recent studies, however, indicate that the work of the pantheon was given to a sculptor very close

ra tratarse de Ermengol VII, el fundador del monasterio. Desconocemos, sin embargo, si esta tumba

to the artist, a master who came from France and who led one of the first Gothic sculptural works

formó parte del mismo proyecto que las anteriores.

active in Lleida12. Indeed, the link between the tombs of Bellpuig de Les Avellanes and works of Master

La desaparición de este otro sepulcro quizás puede ponerse en relación con una anomalía icono-

Anglesola is very close, which might suggest a personal relationship between their creators or belon-

gráfica que presenta la tumba de Ermengol X: la repetición de la ceremonia de la absolución del alma

ging to the same workshop. The existence in the county of other works of the same style allows us to

que aparece en el espacio que conectaba el fondo del arcosolio y el yacente, y que se repite justo

suppose that these sculptors perhaps enjoyed the support of the Count. We refer to la Mare de Déu

en medio del arcosolio con un nuevo relleno de formato rectangular11. ¿Acompañaba originalmente el

the old church of Santa Maria d’Almatà (Balaguer), Mare de Déu del Colobor (Àger) and the architec-

primero de los relieves el sepulcro del vizconde Àlvar? ¿Existe la posibilidad de que formara parte del

tural sculpture and certain areas of the church of Santa Maria de Castelló de Farfanya; la Mare de Déu

sepulcro condal desaparecido al que se refiere Caresmar? A día de hoy es difícil dar una respuesta a es-

the old altarpiece and architectural sculpture in certain areas of Santa Maria de Castelló de Farfanya

tas preguntas, pero, si nos fijamos en las descripciones antiguas del sepulcro de Ermengol X, veremos

—today, the alterpiece is conserved in the church of Sant Miquel—.

cómo Monfar y Caresmar destacan también la presencia de otros elementos hoy desaparecidos, entre

The work of these artists for the county of Urgell, all of them related to a parentage of a French

ellos una imagen de la Virgen y el Niño (MONFAR 1853, I, 410; CARESMAR 1977, 68-69), lo cual demues-

style that characterises the start of Gothic forms in Catalan sculpture, it is possible that this may

tra que con el paso del tiempo la tumba fue modificada y perdió elementos originales.

have something to do with what we see in the paper about Santes Creus which may have a role as a

Sobre los sepulcros, hoy conservados en Nueva York, es necesario hacer una precisión estilística

catalyst of artistic language and the most innovative in those times over Catalan territories. The style

que ayuda a entender la penetración del lenguaje gótico en la escultura producida dentro de las tie-

and some of the themes of the sculpture of the cloister of Santes Creus, as well as the royal tombs

rras del condado. En un principio la tumba del promotor, Ermengol X —identificada con la de Ermen-

have been highlighted recently by Francesca Español as obvious signs of the penetration of French

gol VII en las publicaciones antiguas— se había atribuido al Maestro de Anglesola (DURAN 1932-1934,

art in Catalonia. The style of work of the two sculptors who worked for the counts of Urgell has not

I, 25-26), una de las figuras claves en la introducción de la escultura gótica en las tierras de Lleida.

been detected in Santes Creus, but obviously their style is common to the masters who we do have

Pero los últimos estudios indican que la ejecución del panteón fue a cargo de un escultor muy próxi-

documented as working at the monastery at Tarragona, such as Bartomeu de Girona, Reinard des Fo-

mo a este artista, un maestro venido de Francia que encabezó uno de los primeros talleres góticos

noll, Pere Bonhull, Bernat de Pallars or Bernat de Montflorit, some names which are obviously foreign

de escultura activo en tierras de Lleida12. Ciertamente, el nexo entre las tumbas de Les Avellanes y las

in origin and because of this it is not always easy to attribute conserved work to them. From the works

obras del Maestro de Anglesola es muy cercano, lo que podría hacer pensar en una relación personal

developed in Santes Creus this group of sculptors introduced interesting innovations that compels us

de sus artífices o la pertenencia a un mismo obrador. La existencia en los territorios condales de otras

to consider the monastery as a fundamental key in avant-garde aesthetics and the spreading of them

obras del mismo entorno estilístico permite suponer que estos escultores pudieron gozar, tal vez, del

to other parts of the principality (ESPAÑOL 2002, 47-52; ESPAÑOL 2011, 165-201).

favor condal. Nos referimos a la Virgen de la antigua iglesia de Santa Maria d´Almatà (Balaguer); a la

The arrival of these forms in the county of Urgell provides proof of the activity of the sculptors al-

Virgen de Colobor (Àger), a la virgen del antiguo retablo mayor; y a la escultura arquitectónica de

ready mentioned, who worked on projects promoted directly by the counts. Ermengol X’s project was

determinadas zonas de la iglesia de Santa Maria de Castelló de Farfanya —el retablo hoy se conserva

inspired by the royal tomb designed for Jaume II in Santes Creus and materialized into the dynastic

en al iglesia de Sant Miquel.

tombs of Bellpuig de Les Avellanes, so we cannot not rule out that the arrival of the sculptor to carry

El trabajo en el condado de Urgell de estos artistas, todos ellos afines al estilo de filiación fran-

out this work and other sculptors of the same style being explained through the knowledge that the

cesa que caracteriza el inicio de las formas góticas en la plástica escultórica catalana, es posible que

Count had of that work in Santes Creus. The presence of the shield of the arms of the county on the

tenga algo que ver con el papel de Santes Creus como centro catalizador del lenguaje más innovador

capitals of the west gallery of the cloister of the monastery Tarragona speaks again of these connec-

único miembro del casalicio de Urgell que lo usó en algún momento fue Cecília de Comenge, esposa del conde Jaume I,

type of innovative work as described. Something similar could be said for the monastery of Poblet

tal como vemos en un ejemplar sigilográfico (SAGARRA 1915-1932, II, 10, cat. 289, lám. LXXXIX; MATEU 1967, 31). A parte

where the counts had a chapel and where we know Master Anglesola worked and who made the tomb

tions with the house of Urgell13, since the sculptors who worked there are the best producers of this

de este caso concreto, en un armonial del siglo XVI volvemos a encontrar un escudo del condado cuarteado en sautor
(RIQUER 1983, II, 391, fig. 38).

11. This anomaly was already highlighted by ESPAÑOL 1995, 172; ESPAÑOL 2007a, 84.

11. Esta anomalía ya fue destacada por ESPAÑOL 1995, 172; ESPAÑOL 2007a, 84.

12. ESPAÑOL 2007, 87-92b; VELASCO 2009, 227-247; VELASCO 2011a, 209-219; VELASCO, 2014b, 218-220. Español does

12. ESPAÑOL 2007b, 87-92b; VELASCO 2009, 227-247; VELASCO 2011a, 209-219; VELASCO 2014b, 218-220. Español no

not rule out that there could not be two different masters and that, if so, they would be directly related. One could have

descarta que pudieran intervenir dos maestros diferenciados que, de ser así, estarían directamente relacionados. Uno pudo

worked on the tomb of Ermengol X and the double tomb of Count Àlvar and Cecília de Foix, while the second would be the

ejecutar la tumba de Ermengol X y el sepulcro doble del conde Àlvar y Cecília de Foix, mientras que el segundo escultor

sculptor of the tomb of Count Àlvar. However, the fact that all the figures are lying, the resolution of the figures and general

sería el autor de la tumba del vizconde Àlvar. Sin embargo, la coincidencia en los tipos físicos de todos los yacentes, la

style made the aforementioned historian defend the work of a single master craftsman (ESPAÑOL 2007b, 80-87), in this

resolución de las figuras y los estilemas en general llevaron a la mencionada historiadora a defender la intervención de

catalogue the author is given the title of “Mestre de Bellpuig de les Avellanes”.

un único maestro (ESPAÑOL 2007b, 80-87), que en este mismo catálogo la autora bautiza con el apelativo de “Mestre de

13. Regarding the presence in the cloister in Santes Creus of the shield of the Count with the stripes of Aragon and the

Bellpuig de les Avellanes”.

checked pattern see note 33.

369

10

que en aquellos años se extendía por tierras catalanas. El estilo y algunos de los temas de la escultura

Moreover, the great dynastic pantheon project of Bellpuig de Les Avellanes can be connected

por Francesca Español como evidentes muestras de la penetración en Cataluña del arte radiante

with two tombs that are fortunately preserved in two enclaves used by the county. Both tombs also

francés. La manera de hacer de los dos escultores que trabajaron para los condes de Urgell no se ha

might be part of the perpetual memory of the family of Urgell and leading figures in the history of the

detectado en Santes Creus, pero es evidente que su estilo es común al de los maestros que sí hemos

county. The first of these tombs is that of Count Ermengol IX († 1243 ), brother of Àlvar I and uncle

documentado trabajando en el monasterio tarraconense, como son Bartolomé de Girona, Reinard des

of Ermengol X, a child who died at just eight years of age (MONFAR 1853, I, 530; CORREDERA 1973,

Fonoll, Pere Bonhull, Bernat de Pallars o Bernardo de Montflorit, unos nombres algunos de los cuales

141). It is located in the sanctuary of Santa Maria de Castelló de Farfanya, it was a tomb in the form of

son de evidente origen foráneo y a los que que no siempre es fácil atribuir obra conservada. A partir

a small figure lying on a coffin with county heraldry on the front. Unfortunately, the lying figure and

de los proyectos desarrollados en Santes Creus este grupo de escultores introdujo interesantes nove-

the coffin are kept separately, since the first was stolen from lapidary of the Old Cathedral of Lleida in

dades que obligan a considerar este monasterio como un enclave fundamental de vanguardia estéti-

the 1960’s and is now preserved in the Cloisters Museum in New York (inv. 1975.129), while the coffin

ca y de difusión hacia otros lugares del Principado (ESPAÑOL 2002, 47-52; ESPAÑOL 2011 , 165-201).

is in the Museu de Lleida: diocesà i comarcal, which has been deposited recently at the Museu de La

La llegada de estas formas al condado de Urgell se hace patente en la actividad de los escultores

Noguera. It seems that this tomb could have been erected in the same years as those of Bellpuig de

mencionados, que trabajaron en proyectos promovidos directamente por los condes. Ermengol X se

Les Avellanes, perhaps as a consequence or extension of the pantheon (FITÉ 1997, 140)15.

había inspirado en el proyecto de panteón real diseñado por Jaume II en Santes Creus para materia-

The second tomb is that of Arnau Mir de Tost from the Col·legiata de Sant Pere d’Àger, and which

lizar los sepulcros dinásticos de Bellpuig de les Avellanes, por lo que no descartamos que la llegada

today is kept in the parish church of Sant Vicenç in Àger. The tomb of this famous person who lived

del escultor que debía materializar este proyecto y la de otros artífices del mismo entorno estilístico

in the eleventh century was on the porch of the Collegiate, but in the fourteenth century, probably in

se deba explicar a través del conocimiento que los condes tuvieron de lo que sucedía en Santes

the time of Abbot Hug de Cervelló and who a few years later was to carry out the project Bellpuig de

Creus. La presencia del escudo condal en uno de los capiteles de la galería oeste del claustro del

Les Avellanes, the tomb was moved to the right side of the chancel to honour him as the founder of

monasterio tarraconense nos habla nuevamente de estas confluencias con la casa de Urgell13, dado

the collegiate and the Viscount of Àger. Old photographs (Institut Amatller d’Art Hispànic-Arxiu Mas)

que los escultores que trabajaron en ella son protagonistas destacados del fenómeno innovador que

show the tomb in this setting, though badly damaged. It is possible that the erection of this memorial

describimos. Podría afirmarse algo parecido para el monasterio de Poblet, donde los condes tenían

was on the initiative of Ermengol X, since the Cabrera’s put Arnau Mir de Tost as the origin of the post

capilla y donde sabemos que trabajó el Mestre d’Anglesola, que ejecutó el sepulcro de Ramon Folc VI

of viscount, but we cannot rule out that it materialized a little later within the first half of the fourteenth

de Cardona, aún conservado (VELASCO 2011a, 209- 219)14.

century. Also buried in Àger was Count Ermengol III and his wife Constança, but we do not know what

Por otra parte, el gran proyecto de panteón dinástico de Bellpuig de Les Avellanes puede ponerse en conexión con dos sepulcros afortunadamente conservados y destinados a sendos enclaves fundamentales del condado. Ambas tumbas, además, podrían formar parte de esta voluntad de

their tombs looked like (FITÉ 1985, 308; FITÉ 1997, 140-141).

The Counts of Urgell: sacred image of power and Marian devotion

perpetuamiento de la memoria de la estirpe de Urgell y de las figuras insignes en la historia del

The ratio of the Counts of Urgell and their various shrines located within their domains is an issue

condado. El primero de estos sepulcros es el del conde Ermengol IX (†1243), hermano de Àlvar I y

that has not been historiographically highlighted, but which has important implications in the field of

tío de Ermengol X, que murió infante con solo ocho años (MONFAR 1853, I, 530; CORREDERA 1973,

art. The aim was to associate the family with divine plans, made with spiritual benefits, and possibly

141). Se hallaba ubicado en el presbiterio de Santa Maria de Castelló de Farfanya y se trataba de una

get some more pragmatic returns16. With the establishment of links with propaganda of the Virgin,

tumba de formato pequeño y con figura de yacente, con la heráldica condal en el frontispicio del

intercessor and protector par excellence, the counts sought to legitimize themselves as a dynasty

vaso sepulcral. Desgraciadamente, yacente y vaso se conservan por separado, dado que el primero

and obtain respect from the population. In some cases we can even see, this with regards to the

fue robado del lapidario de la Seu Vella de Lleida en los años sesenta del siglo XX y hoy se conserva

counts and the Virgin in the form of Marian apparitions and miracles which were used to guarantee

en el Museo de los Cloisters de Nueva York (inv. 1975.129), mientras que el sarcófago se mantiene en

the loyalty of their peoples.

el Museu de Lleida: diocesà i comarcal. Parece ser que este sepulcro pudo erigirse por los mismos

The shrines of Almatà and Colobor are two temples widely favoured by the counts in the four-

años que los de Bellpuig de Les Avellanes, quizás como consecuencia o ampliación del panteón

teenth century, and this suggests that a family member had something to do with their execution and

avellanense (FITÉ 1997, 140)15.

in which there are venerated Marian images17. Almatà is small and made of wood, and the style has

El segundo sepulcro al que queremos aludir es el de Arnau Mir de Tost, procedente de la colegia-

direct connections with the tombs of Bellpuig de Les Avellanes. It is of higher quality than Colobor but

ta de Sant Pere d´Àger, y del cual hoy se conserva el yacente en la iglesia parroquial de San Vicente

belongs to the same stylistic group and could have been carried out in the framework of an initiative

de aquella villa. La tumba de este insigne personaje que vivió en el siglo XI se encontraba en la galilea
de la colegiata, pero, en el siglo XIV, seguramente en tiempos del abad Hug de Cervelló y pocos años
después de llevarse a cabo el proyecto de Bellpuig de Les Avellanes, fue trasladado al lado derecho
del presbiterio para honrarlo como fundador de la colegiata y también del vizcondado de Àger. Fotografías antiguas todavía muestran el sepulcro en este emplazamiento, aunque muy deteriorado. Es
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of Ramon Folc VI of Cardona VI, which still remains today (VELASCO 2011a, 209- 219)14.

del claustro de Santes Creus, así como de las tumbas reales, han sido destacados en fecha reciente

14. In the chapel of Los Condes, talk of “dels Evangelistes” could come from a figure of Apostle conserved in the Museu
Nacional d’Art de Catalunya (inv. 9859) that shows the shield of Urgell on the pedestal (LIAÑO 2007, 132-133). The sculpture,
which is attributed to Guillermo Timor, could have been put in place in the fourth decade of the fourteenth century. In this
chapel is found the burial place of Elionor, daughter of Count Pere II and sister of Jaume el Dissortat (MONFAR 1853, II, 261)
15. Beseran dates the tomb to the mid-fourteenth century, and associates the group of works with Guillem and Pere Seguer

posible que la erección de este monumento funerario fuese una iniciativa de Ermengol X, ya que los

(BESERAN 1993, 173). Español, however, considers them older and to be a direct echo of the tombs of Les Avellanes (ESPA-

Cabrera situaban a Arnau Mir de Tost en el origen de su tronco vizcondal, pero no podemos descartar

ÑOL 1997, 179-182; ESPAÑOL 2007a, 86).

13. Sobre la presencia en el claustro de Santes Creus del escudo condal partido en palo con los palos de Aragón y el

presented to the Compromise of Caspe as the beloved and chosen by Mary. Days before the siege of Balaguer, Ferran made

ajedrezado vid. infra nota 33.

a pilgrimage to Montserrat, to obtain a blessing from the Virgin for the battle (Mackay 1987, 949-957; RUIZ 2009, 75-81).

14. De la capilla de los condes, dicha “de los Evangelistas”, podría proceder una figura de apóstol conservada en el MNAC

17. Ermengol X made a testament of 100 morabatins to be left to the church of Almatà, and 100 more to the brotherhood

(inv. 9859) que luce las armas llenas de Urgell a la peana (LIAÑO 2007, 132-133). La escultura, que se ha atribuido a Guiller-

that was installed there, of which he was a member. In addition, he founded a perpetual anniversary (MONFAR 1853, II,

mo Timor, podría situarse en los años cuarenta del siglo XIV. En esa capilla se encontraba sebollida Leonor, hija del conde

50). Note that this was the church where the counts were sworn in once in power in Balaguer, as in 1314, was Alfons, son

Pere II y hermana de Jaume el Dissortat (MONFAR 1853, II, 261).

of King Jaume II, and twenty years later his son Jaume (SANAHUJA 1930 96). In Almaty, Countess Cecília de Comenge was

15. Beseran dató el sepulcro de mediados del siglo XIV y lo relacionó con el grupo de obras relacionadas con Guillem y Pere

buried and her heir, Count Pere, who wanted to bring the remains of his father, Jaume I. Pere also moved the remains of his

Seguer (BESERAN 1993a, 173). Español, en cambio, lo considera más antiguo y un eco directo de los sepulcros avellanenses

son Tadeu, originally buried in Santa Maria in Agramunt. Another son of Count Pere, Joan, was buried in the same grave

(ESPAÑOL 1995, 179-182; ESPAÑOL 2007a, 86).

as his father.

16. The topic has been studied in some detail about these characters such as Ferran d’Antequera, who, for example, was

que se materializase un poco más tarde, siempre dentro de la primera mitad del siglo XIV. En Àger,

in the county around 1314, when the project had already begun at Bellpuig de Les Avellanes. Anyway,

además, también estaban enterrados el conde Ermengol III y su esposa Constança, aunque descono-

considering the chronology usually given to the group of works of Master Anglesola, it appears that

cemos cómo eran sus tumbas (FITÉ 1985, 308; FITÉ 1997, 140-141).

both images were produced at the end of the rule of Ermengol X († 1314), or in the time Teresa d’

Los condes de Urgell: sacralidad, imagen de poder y devoción mariana

Entença (1314-1327) .
These two pictures serve to show how, in times of the second and third dynasty of Urgell diffe-

La relación de los condes de Urgell con diferentes santuarios marianos ubicados dentro de sus

rent counts remained closely tied to specific Marian shrines in that area. This is the case of Jaume I,

dominios es un tema que no ha sido destacado por la historiografía y que tiene importantes implica-

who made an important contribution of 8.000 salaries in his will to Colobor in 1344 (PASTOR 2004,

ciones en el terreno artístico. El objetivo era asociar la familia a la voluntad y a los designios divinos,

75). The sanctuary, perhaps, founded by the will of the Count, is located in the place of the old village

hacerse con beneficios espirituales y, posiblemente, obtener algunos réditos más pragmáticos16. Con

of Colobor, which disappeared following the Black Death. This devotion is expressed more clearly in

el establecimiento de vínculos propagandísticos con la Virgen, intercesora y protectora por excelen-

the case of Almatà, since the sources collected tell a tradition that presents the picture as a gift from

cia, los condes pretendían legitimarse como dinastía y obtener avales ante la población. En algún

the Count after he said he saw an apparition (CAMÓS 1772, 251; SANAHUJA 1965, 341)18. This legend

caso veremos, incluso, que el contacto de los condes con la Virgen fue directo, al hacerse partícipes

must be put in relation to the second tradition, pointed by Francisco de Zamora, who said that they

de apariciones marianas y de milagros que los avalaban ante los vasallos.

took the counts of Urgell image “cuando iban a la guerra” (ZAMORA 1973, 226). The story of Camós is

Los santuarios de Almatà y Colobor son dos templos ampliamente favorecidos por los condes en

fanciful and unreal, but should not rule out upholding the memory of a true donation, since the shrine,

el siglo XIV y esto hace pensar que algún miembro de la familia tuviese algo que ver con la ejecución

which was the in the parish of Balaguer at that time, received donations from different members of

de las imágenes marianas que allí se veneraban17. La talla de Almatà es de pequeñas dimensiones y

the family. This could indicate that after the production of the sculpture it had a family member of the

está ejecutada en madera, y por su estilo ha de ponerse directamente en conexión con los sepulcros

counts, just like the image of Colobor.

de Bellpuig de les Avellanes. Es de más calidad que la de Colobor, que pertenece al mismo grupo es-

Also in the Ager valley is the sanctuary of la Mare de Déu de Pedra, the chapel is built on an

tilístico, y podría ser que se realizara en el marco de alguna iniciativa condal por los albores del 1314,

eleventh century castle with a small village nearby. It’s probably one of the Marian religious centres

fecha en que ya se había iniciado el proyecto funerario de Bellpuig de les Avellanes. Sea como fuere,

in the county during the fourteenth century deduced from a couple of signs. From there, comes an

teniendo en cuenta la cronología que se da habitualmente al grupo de obras del Maestro de Angle-

image attributed to the workshop of Aloi of Montbrai, as we shall see later, he worked at Pedra for

sola, todo parece indicar que ambas imágenes fueron realizadas o bien hacia finales del gobierno de

Count Jaume I. Most obvious is the link established by his son, Pere II d’Urgell, on 14 October 1372

Ermengol X (†1314) o bien en tiempos de Teresa d´Entença (1314-1327).

who addressed the Paeria d’Àger to report the sending of two monks who wished to live as hermits.

Estas dos imágenes nos sirven para mostrar cómo, en tiempos de la segunda y tercera dinastía

The Count thought that the sanctuaries of Colobor and Pedra would be good places. He requested

de Urgell, diferentes condes mantuvieron vínculos muy estrechos con determinados santuarios ma-

that they be welcomed, helped and supplied with whatever they needed. In another letter, he asks

rianos de aquella área. Es el caso de Jaume I, quien hizo una importante donación de 8.000 sueldos al

that they be provided with vegetables, wine, bacon and sanctuaries be provided with bowls and other

de Colobor en su testamento de 1344 (PASTOR 2004, 75). El santuario, tal vez, fundado por voluntad

items required (FITÉ 1985, 245-246).

condal, se halla ubicado en el territorio del antiguo lugarejo de Colobor, que desapareció a raíz de la

The links between the Counts with Marian shrines in the region should be extended to Mare de

Peste Negra. Esta devoción se hace patente de forma más evidente en el caso de Almatà, ya que las

Déu de Cérvoles and Os de Balaguer. In this case, Narcís Camós picked up a fact corroborated by the

fuentes recogen una tradición que presenta la imagen como un regalo del conde de Urgell después

will of Ermengol X (1314), which explains his involvement, in 1300, with the installation of a Virgin Mary

de que se le apareciera (CAMÓS 1772, 251; SANAHUJA 1965, 341)18. Esta leyenda cabe ponerla en rela-

shrine in two compartments of a late fifteenth century altarpiece that enveloped the miraculous ima-

ción con una segunda tradición, apuntada por Francisco de Zamora, que decía que los condes de Ur-

ge which was burned during the Spanish Civil War, but whose image is preserved in old photographs.

gell llevaban consigo la imagen “cuando iban a la guerra” (ZAMORA 1973, 226). El relato de Camós es

In one of these compartments is shown the image, and the other was the procession to the sanctuary

fantasioso e irreal, pero no descartamos que se amparara en el recuerdo de una donación verdadera,

for the placement of the image in which the Count participated (CAMÓS 1772, 416; CARESMAR 1977,

puesto que el templo, que era la parroquial de Balaguer en aquel tiempo, recibió donaciones de dife-

242-243; MOLINA 1997, 5-24).

rentes miembros de la estirpe condal. Esto podría indicar que detrás de la ejecución de la escultura
hubiera algún miembro de la familia condal, al igual que con la imagen de Colobor.

10

The story is similar to the Mare de Déu de Les Parrelles, an original sculpture of the late third century Trinitarian monastery, and now preserved in the church of Santa Maria. Ermengol X contributed,

También en el valle de Àger se encuentra el santuario de la Virgen de Pedra, bastido encima de

first, to the foundation of the community and subsequently bequeathed 1.000 salaries for the building

la capilla de un castillo del siglo XI, con un pequeño núcleo de población próximo. Es probablemente

of the church (MONFAR 1853, II, 49; SANAHUJA 1965, 350), which tells us about the relationship of the

otro de los centros religiosos marianos potenciado por la casa condal durante el siglo XIV, según

family from the beginning of the community. This could justify a generic count of Urgell participating

deducimos a partir de un par de indicios. De allí procede una imagen atribuida al taller de Aloi de

in a procession similar to that seen in Cérvoles as recollected by Camós. The last time this image was

Montbrai quien, como veremos más adelante, pudo llegar a Pedra a través del conde Jaume I. Más

seen was in the middle of the seventeenth century although its original location and presiding describes an altarpiece “muy antiguo, y tiene pintados mysterios de Christo, y suyos y juntamente en un

16. El tema se ha estudiado con un cierto detenimiento en relación a personajes muy cercanos como Fernando de Ante-

quadro de la parte de la pistola, tiene pintada la invencion de la Imagen (...) y la procession con que

quera quien, por ejemplo, fue presentado en el Compromiso de Caspe como el predilecto y el escogido por María. Días

fueron à buscarla, con el acompañamiento del conde de Urgel, y muchissima gente” (CAMÓS 1772,

antes del sitio de Balaguer, Fernando peregrinó hasta Montserrat para obtener el favor de la Virgen en la contienda bélica

252-254). The testimony of Camós is especially valuable because it describes an altarpiece that has

(MACKAY 1987, 949-957; RUIZ 2009, 75-81).
17. Ermengol X hizo un legado testamentario de 100 maravedís a la iglesia de Almatà, y 100 más a la cofradía que allí había
instalada, de la cual era miembro. Aparte, fundó un aniversario perpetuo (MONFAR 1853, II, 50). Hay que tener presente

now disappeared which was probably from the Gothic period. Like in Cérvoles, the episode is remembered and captured as an image on the cabinet. In this case, the story does not tell us the specific

que aquel era el templo donde los condes juraban los privilegios de Balaguer una vez lograban el poder, y así lo hizo en

count involved, but as Ermengol X is involved in the foundation of the monastery it may allow us, as

1314 Alfons —hijo del rey Jaume II—, y veinte años después su hijo Jaume (SANAHUJA 1930b, 96). En Almatà además, fue

with Cérvoles, to connect him to this episode.

sepultada la condesa Cecília de Comenge y también su heredero, el conde Pere, quien quería traer los restos mortales de
su progenitor, Jaume I. Pere también hizo trasladar los restos de su hijo Tadeu —sepultado originalmente en Santa Maria
d´Agramunt. Otro hijo del conde Pere, Joan, recibió sepultura en la misma tumba que el padre (SANAHUJA 1965, 295).

In another instance, popular legend recalls the Count as the protagonist of a miraculous event.
We refer to the miracle of the bridge of Albesa, a story that tells how the Count attacked the servants

18. Monfar menciona también que “las religiosas, para mejor consuelo suyo, la tienen dentro del monasterio con gran

18. Monfar also mentions that “the religious, the best for your comfort have inside great decency and ornate” (MONFAR

decencia y ornatos” (MONFAR 1853, I, 342).

1853, I, 342).
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evidente es el vínculo establecido por su hijo, el conde Pere II d´Urgell, que el 14 de octubre de 1372

of the prioress of the Monastery of Alguaire, and action that led to the loss of his sight when crossing

se dirigió a la Paeria d´Àger para informar del envío de dos frailes que deseaban hacer vida eremítica.

the bridge of Albesa, and he did not recover his sight until he recognized his wrongful course of

Al conde le parecía que los santuarios de Colobor y Pedra eran buenos parajes para instalarse, y por

action (CATALÀ 1979, 241). The miracle is depicted in paintings of the eighteenth century, preserved

esto solicitaba que se los mostrasen, que se les suministrara lo necesario y, en definitiva, que se les

in the sanctuary of Merli d’Alguaire in which the Count is identified with the inscription “Ermengol”

acogiese. En otra misiva pedía que se les comprasen legumbres, vino, carne salada y que se aprovi-

while Narcís Camós makes the protagonist in the episode a stranger called Berenguer (CAMÓS 1772,

sionaran los santuarios de escudillas y otras herramientas necesarias (FITÉ 1985, 245-246).

179).We don’t know the origin of the story, but maybe it has to do with the fact that in the fourteenth

La vinculación de los condes con santuarios marianos de la región cabe extenderla al de la
Virgen de Cérvoles, en el territorio de Os de Balaguer. En este caso, Narcís Camós recopiló un hecho

as we will see below 19.

corroborado por Ermengol X en su testamento (1314), en que se explica su participación, en el año

Given the importance of the monastery and the great importance there of a venerated relic , we

1300, en la instalación en el santuario de una virgen hallada, episodio que quedó plasmado en dos

must assume that the most important Marian shrine in that area was the Monastery of Santa Maria de

compartimentos de un retablo de finales del siglo XV que arropaba la milagrosa imagen, quemado

Bellpuig de Les Avellanes, behind which the Counts built a home. The relic was a sandal of the Virgin

durante la Guerra Civil Española, pero del cual se conservan fotografías antiguas. En uno de estos

which tradition said had been given by Count Ermengol VIII, and which came from the sacking of

compartimentos se mostraba la aparición de la imagen y en el otro la procesión que se realizó hasta

Constantinople of 1204 (CAMÓS 1772 256; CARESMAR 1977, 97-98). It’s curious and a little strange that

el santuario para proceder a la colocación de la imagen y en la cual participó el conde (CAMÓS 1772,

Camós does not describe any image of Mary in the monastery. Bearing in mind that these are origi-

416; CARESMAR 1977, 242-243; MOLINA 1997, 5-24).

nally Gothic sculptures and the sculpture of Our Lady in Bellpuig de Les Avellanes the most beautiful

La historia es similar a la de la Virgen de las Parrelles, una escultura del trescientos realizada en

representative of Gothic sculpture in the area of Lleida (ESPAÑOL 2003 332-334) , is now preserved

mármol, originaria del desaparecido monasterio de trinitarios, y que actualmente se conserva en la

at the Museu de Lleida: diocesà i comarcal (inv. 3772)20. The sculpture has on its stomach two part

iglesia de Santa Maria. Ermengol X contribuyó, primero, a la fundación de la comunidad y, posterior-

polychrome heraldic emblems that are part of the polychrome, but have lost the arms showing the

mente, legó 1.000 sueldos para la fabricación de la iglesia (MONFAR 1853, II, 49; SANAHUJA 1965,

respective houses. The recent restoration which it has undergone shows no trace of such arms, but

350), hecho que nos muestra la relación de la estirpe desde los inicios de la comunidad. Este hecho

allows us to ask about the possible role that the counts could play in the implementation of the image.

podría justificar que un genérico conde de Urgell apareciera participando de una procesión similar a

The work is attributed to Bartomeu de Robió and has been dated to the last third of the fourteenth

la que hemos visto en Cérvoles, según recogió el mismo Camós. Este último vio la imagen a mediados

century, so in the time of Count Pere II d’Urgell. As we will see, Count Pere could be the true donor

del siglo XVII aún en su emplazamiento original, y la describe presidiendo un retablo “muy antiguo, y

of the relic of the sandal to the monastery, and who knows, if he is responsible for the arrival to the

tiene pintados mysterios de Christo, y suyos y juntamente en un quadro de la parte de la pistola, tiene

monastery of a sculpture executed by a sculptor of such high quality as Bartomeu de Robió.

pintada la invencion de la Imagen (...) y la procession con que fueron à buscarla, con el acompañamiento del conde de Urgel, y muchissima gente” (CAMÓS 1772, 252-254). El testimonio de Camós es

The dynasty of Aragon – Urgell: Teresa d’Entença and Alfons el Benigne

especialmente valioso, ya que nos describe un retablo actualmente desaparecido, seguramente de

Ermengol X died childless, and hence the county passed to the daughter of his cousin Teresa

época gótica, por los términos en los que se refiere. Como en Cérvoles, el episodio de la invención

d’Entença (1314-1327), wife of the infante Alfons, the future Alfons el Benigne. Joining the Houses of

de la imagen se plasma en este mueble que la hospedaba, para hacer memoria del episodio. En este

the Counts of Urgell and the House of Aragon. Alfons and Teresa were married in Lleida on 10th No-

caso la leyenda no nos habla de ningún conde en concreto, pero la participación de Ermengol X en

vember 1314, the same day the King, who was present at the marriage, yielded to Alfons, the County

la fundación del monasterio quizás permitiría establecer un nuevo punto con el caso de Cérvoles y

of Urgell and the Viscount of Ager. A few days later, Alfons moved to Balaguer and confirmed the

hacerlo protagonista del episodio.

liberties and privileges of the town in a ceremony at the Church of Almatà (SANAHUJA 1930, 96). The

En otra ocasión el legendario popular recoge que fue el propio conde —nuevamente, en genéri-

new Count lived in Balaguer, proof of this is that most of their seven children, among them the future

co— quien fue el protagonista de un hecho milagroso. Nos referimos al milagro del puente de Albesa,

Pere el Cerimoniós, were born there in the Palace of Balaguer21. Another proof of this is that ten days

una historia que narra cómo el conde intentó arremeter contra los vasallos de la priora del monas-

after marrying in Lleida, Alfons wrote to his father, King Jaume II, asking for him to allow the painter

terio de Alguaire, acción que le comportó la pérdida de la vista al atravesar el susodicho puente, y

Bernat de Pou to come to Balaguer as there was no other painter living in Balaguer22. The reasons are

que no recuperó hasta que reconoció su injusta forma de proceder (CATALÀ 1979, 241). El milagro

unknown as to why Alfons made this request but one can speculate it was to have a master painter to

se encuentra representado en unas pinturas del siglo XVIII conservadas en el santuario del Merli de

work in the Palace of Balaguer and the Count’s churches.

Alguaire, en las cuales el conde aparece identificado con la inscripción “Ermengol”, mientras que

This is not the only document of those years in which Alfons and Teresa are directly related to

Narcís Camós hace protagonista del episodio a un desconocido Berenguer (CAMÓS 1772, 179). Des-

an artist. In 1320 there is a payment to the goldsmith Tutxó of six and a half ounces of silver intended

conocemos el origen de la historia, pero quizás tiene que ver con el hecho de que en el siglo XIV
—1331 y 1344— los condes aparezcan implicados en la construcción y acabado del puente, como
veremos más adelante19.
Por la importancia del monasterio y la gran relevancia de una reliquia que allí se veneraba, cabe

19. On the relationship of the counts of Urgell with the monastery of Alguaire see ALTURO 2010, 37-39.
20. From the collection of Charles Deering in Sitges, this image was acquired recently by the Government of Catalonia
(2011) and placed in the Museu de Lleida. The first witness on the origin of Las Avellanes was an image found in a 1918
publication published by the Journal of Architecture of Barcelona, aimed at moving the heritage treasured by Deering to the

pensar que el santuario mariano más importante de aquella zona era el monasterio de Santa Maria

Maricel Palace. It reproduces a photograph of the work and the bottom of the picture it reads “Virgen esculpida en piedra,

de Bellpuig de les Avellanes, donde posteriormente los condes se hicieron construir una residencia.

procedente de Bellpuig de la Abellanes” (ANÒNIM 1918, 48).

La reliquia era una sandalia de la Virgen que, según la tradición doméstica, había sido donada por el
conde Ermengol VIII y que procedía del saqueo de Constantinopla de 1204 (CAMÓS 1772, 256; CARESMAR 1977, 97-98). Es curioso, y a la vez extraño, que Camós no describa ninguna imagen mariana

21. According to Sanahuja they were the first counts that were installed, more or less permanently in the castle/palace in
Balaguer (SANAHUJA 1965, 286).
22. The date of the document was unclear from the publication as it read in 1313 and Alfons is already mentioned as Count
of Urgell, for this reason the date of the document should be put back to 10 November in 1314. Its first mention was made

en el monasterio, y más teniendo presente que de allí es originaria, en principio, una de les esculturas

by PUIGGARÍ 1880, 75. Published in its entirety by RUBIÓ from 1908 to 1921, I, 61-62, doc. LII, and described in detail

góticas de la Virgen más bellas y representativas del gótico en tierras de Lleida: la Virgen de Bellpuig

with altering the chronology SANPERE [s. of.], 123-125. About Balaguer painters at that time, we must remember a vague

de les Avellanes (ESPAÑOL 2003a, 332-334), hoy conservada en el Museu de Lleida: diocesano y co372

century -1331 to 1344- the counts appear involved in the construction and completion of the bridge,

chronology ban (between 1311 and 1354) included in the book of privileges of the city, which states that “(...)nuyll hom ne
nuyla fembra qui venda tingue, no gos tenir taula parada, ço és, çabaters, ne teners, ne mercers, corregers, ne freners, ne
pintors, ne argenters, ne altres fora lurs portals a digmenges ne a festes colens, salvant en fira o en retorn o dia de mercat,

19. Sobre la relación de los condes de Urgell con el monasterio de Alguaire véase ALTURO 2010, 37-39.

sota ban de V sous“ (CUELLAS 2012, 187).

marcal (inv. 3772)20. La escultura muestra a la altura del vientre dos emblemas heráldicos que forman

for the production of a seal for the Count, plus a second payment of 57 salaries to Salomó , a Jew

parte de la policromía, pero que han perdido las armas que mostraban en los respectivos campos.

from Lleida, five ounces of the same material intended for the Countess and the task of recording it

La restauración reciente a la cual ha sido sometida la imagen no ha permitido encontrar ningún trazo

(TRENCHS-CONDE 1985, 70).Tutxó first was a native craftsman of Siena who worked for King Jaume II

de estas armas, pero permitiría preguntarnos sobre el posible papel que los condes pudieron jugar

between 1313-1323 making crockery, stamp dies, a cross and a silver votive offering to Montserrat on

en la ejecución de la imagen. La obra se atribuye a Bartomeu de Robió y se ha datado en el último

behalf of the Queen Maria of Cyprus (DALMASES 1992 , I, 31 , II, 145 )23. Also when Alfons ascended

tercio del siglo XIV, por tanto, en tiempos del conde Pere II d´Urgell. Como veremos más adelante, el

to the throne, he ordered a sword for his son Jaume “a seu senyal d’Urgell” and a seal matrix with

conde Pere pudo ser el verdadero donante de la reliquia de la sandalia al monasterio y, quién sabe, si

identical arms (TRENCHS-CONDE 1985, 74).

el responsable de la llegada al monasterio de una imagen ejecutada por un escultor de tanta calidad
como Bartomeu de Robió.

10

In the early years of their reign of the county it is very possible that Alfons and Teresa got involved in the renovation of the church of Sant Miquel of Castelló de Farfanya, a town that was one of

La dinastía de Aragón-Urgell: Teresa d´ Entença y Alfons el Benigne

the strongest in the county and where the Counts spent a lot of time - even more than in Balaguer,
especially during the early years of their marriage (1314-1319) (MIRET 1910, 3-15). The Sant Miquel pro-

Ermengol X murió sin descendencia y de ahí que el condado pasara a manos de su resobrina

ject could have been started in the time of Ermengol X, given the inscription on the keystone of the

Teresa d´Entença (1314-1327), esposa del infante Alfons, futuro Alfons el Benigne. Se inauguraba así

central main portal that reads the date 1313. Intervention of counts has been proposed based on the

el régimen condal de la casa de Aragón. Alfons y Teresa contrajeron matrimonio en Lleida el 10 de

presence of their marks in separate shields inside the church, one of them with the full arms of Urgell,

noviembre de 1314, el mismo día en que el rey, presente en el enlace, cedía a Alfons el condado

which correspond to Teresa and the second quarter combining the bars of Aragon and checks of Ur-

de Urgell y el vizcondado de Àger. Unos días después, Alfons se trasladó a Balaguer y confirmó las

gell, which would associated with Alfons (FITÉ-PUIG 2009, 11-16)24. This second emblem interestingly

libertades y privilegios de la villa en una ceremonia en la iglesia de Almatà (SANAHUJA 1930b, 96).

shows heraldic combination from a private collection located in Castelló de Farfanya.

Los nuevos condes se instalaron y aclimataron perfectamente en Balaguer, y prueba de esto es que

It is important to note that these arms do not appear in the tomb of two children who are consi-

allí nacieron la mayoría de sus siete hijos, entre ellos el futuro Pere el Cerimoniós, quien lo hizo en las

dered children of the couple25, a double tomb with recumbent alabaster originally in the monastery

dependencias bajas del palacio de Balaguer21. Otra demostración de esta aclimatación es que, diez

of Sant Domènec and now kept in the Museu de La Noguera. The shields were located on two pillows

días después de contraer matrimonio en Lleida, Alfons escribiera a su padre, el rey Jaume II, pidién-

to support the children, of which only one has been preserved. However, Monfar was able to still see

dole que permitiera la instalación en Balaguer del pintor Bernat de Pou, ya que en aquella ciudad no

two pillows and certified that both one and the other showed the same emblems26. This first shield has

residía ningún otro pintor22. Desconocemos cuáles eran los motivos que llevaron a Alfons a efectuar
la solicitud, que pudo responder al deseo de gozar de los servicios de un maestro para satisfacer
diferentes encargos, a manera de pintor de cámara; o bien la intención de encargarle alguna obra en
concreto para el palacio de Balaguer o para alguna iglesia del condado.
Este no es el único documento de aquellos años en que Alfons o Teresa aparecen directamente
relacionados con un artista, ya que en 1320 consta un pago al orfebre Tutxó de seis onzas y media de

23. About this architect see the information gathered by ESPAÑOL 2001b, 278, and especially note 149.
24. It has been ruled out that Count Pere II was the first to use the heraldic combination of checks and the stripes of Aragon,
as traditionally argued based on that stated by Monfar (MONFAR 1853, II, 201). Ermengol X stipulated in his will that his heirs
would use the arms of Urgell, but this was carried out by some of them. The first one to use a shield with the arms of Aragon
and Urgell was Alfons, as we see in one of his seals (SAGARRA 1908, 317; RIQUER 1983, I, 199). Two wax seals fund at the
Zaragoza Municipal and Arxiu de la Corona d’Aragó, corresponding to the same and associated documents from 1315 and

plata destinadas a la realización de la matriz del sello del conde, además de un segundo pago de 57

1319, show the Count riding with caparison and a shield decorated with the quartered arms of Aragon and Urgell (SAGARRA

sueldos a Salomó, judío de Lleida, por cinco onzas del mismo material destinadas a la de la condesa

1915-1932, I, 242, cat. 193, lam. LXVII). However, it seems at first he used only the arms of Urgell, perhaps ignoring the provi-

y por el trabajo de grabarla (DURAN 1928, 264; TRENCHS-CONDE 1985, 70). El primero era un artesano, oriundo de Siena, que trabajó para el rey Jaume II entre 1313-1323 efectuando piezas de vajilla,
matrices de sellos, una cruz y un exvoto de plata para Montserrat, este por encargo de la reina María

sions of his predecessor: “(...) tomó las armas del condado solas y sin mezcla alguna, segun parece en algunos sellos suyos,
que aun se conservan en el archivo real; y despues juntó aquellas armas con las de Aragon, y de las dos formó un escudo,
dividido en cuatro cuarteles: en el primero y tercero dos palos, en el cuarto los jaqueles de oro y negro, que eran las armas
del conde de Urgel” (MONFAR 1853, II, 126). This description perfectly connects the two shields that are inside Sant Miquel

de Chipre (DALMASES 1992a, I, 31; II, 145) . Por otra parte, cuando Alfons subió al trono, ordenó que

in Castelló de Farfanya, which have been associated, as we have seen with Alfons and Teresa d’Entença. Countess Teresa

se realizara una espada para su hijo Jaume “a seu senyal d’Urgell” y una matriz de sello con idénticas

between 1314 and 1327, however, chose the full arms of Urgell (MATTHEW 1967, 30-31). With reference to the arms of Teresa,

23

armas (TRENCHS-CONDE 1985, 74).
En los primeros años de regencia del condado es muy posible que Alfons y Teresa se implicaran
en la renovación de la iglesia de Sant Miquel de Castelló de Farfanya, una villa que era uno de los
enclaves más fuertes del condado y donde los condes pasaban más tiempo —incluso más que en

it must be remembered that her father Gombau d’Entença, in his will of 1344 stipulated that if his daughter had two or more
sons, the second, if not dedicated to a religious life “sia tenido de prender el sobrenombre e las armes d’Entença” (PASTOR
2004, 132). Also, Jaume d’Urgell, in his will of 1344 stipulated that if his wife had a second male child just after he died, the
son, to his seal and his arms, should add the arms of Entença, as had done the mother of the Count, Teresa d’Entença (PASTOR 2004, 174). The use of the arms of the house of Entença between members of Urgell family are still found in the arms of

Balaguer—, sobre todo durante los primeros años de su matrimonio (1314-1319) (MIRET 1910, 3-15). El

Count Pere II, Lord of the Barony of Entença, which combined in a shield, the stripes of Aragon, as we see in different artistic

20. Procedente de la colección de Charles Deering en Sitges, esta imagen ha sido adquirida en fecha reciente por la

examples related to Alfons, we find a seal of 1339 of Count James I in which checks and stripes are combined in the form

Generalitat de Catalunya (2011) y depositada en el museo leridano. El primer testimonio sobre la procedencia avellanense

of a shield and divided by a post (SAGARRA 1915-1932, I, 241, cat. 207, lam. LXX). It is this shield that later, Pere II d’Urgell

de la imagen lo encontramos en una publicación del 1918 editada por la Revista de Arquitectura de Barcelona, destinada a

will prefer to use. Although there is a time when Pere II again uses the full arms of Urgell (SAGARRA 1908, 317 and 319: Seal

difundir el legado patrimonial atesorado por Deering en el palacio Maricel. Se reproduce una fotografía de la obra y al pie

1367; SAGARRA 1915-1932, II, 10 , cat. 290, lam. LXXXIX), we can say that the use of this heraldry was widespread, especially

de la imagen leemos “Virgen esculpida en piedra, procedente de Bellpuig de las Abellanes” (ANÓNIMO 1918, 48).

with signatures on artistic works (VELASCO-FITÉ 2011, 133-143). He was the first also to introduce it to the monetary issues

21. Según Sanahuja ellos fueron los primeros condes que se instalaron, de forma más o menos fija, en el castillo-palacio

of the county, within a shield in tile (BALAGUER 1999, 245; SANAHUJA 2008, 169).

de Balaguer (SANAHUJA 1965, 286).

25. Except VILLANUEVA 1976, 236, it ruled. Monfar proposed that one of those lying was the infant Alfons (MONFAR 1853, II,

22. La fecha del documento ha sido confusa desde su publicación, dado que se lee 1313 y Alfons ya aparece nombrado

119). The second, however, was a child but he had not found the documentation for identification.

como conde de Urgell, por la cual cosa el documento ha de ser posterior, por fuerza, al 10 de noviembre de 1314. La

26. “(...) en la capilla de san Pedro, mártir, hay una caja de mármol, muy bien labrada, larga cuatro palmos, y en la piedra

primera referencia la hizo PUIGGARÍ 1880, 75. Lo publica íntegramente RUBIÓ 1908-1921, I, 61-62, doc. LII, y lo comenta

que la cubre dos figuras que denotan ser de muchachos hijos del rey, con sus coronas en las cabezas y espadas en las ma-

ampliamente y ajusta la cronología SANPERE [s. d.], 123-125. Sobre los pintores de Balaguer en aquellos años, hay que tener

nos; las almohadillas tienen bajo sus cabezas están sembradas de escudos muy pequeños, unos con los palos de Cataluña,

presente un bando de cronología imprecisa (entre 1311 y 1354), incluido en el libro de privilegios de la ciudad, en que se

otros con las armas de Entença, señal cierto ser de los hijos de los infantes don Alfonso y doña Teresa de Entença. El año

dice que “ (...) nuyll hom ne nuyla fembra qui venda tingue, no gos tenir taula parada, ço és, çabaters, ne teners, ne mercers,

1636 algun curioso movió la tapa y no halló dentro de la caja cosa alguna: pudo ser que el tiempo ha pasado desde doña

corregers, ne freners, ne pintors, ne argenters, ne altres fora lurs portals a digmenges ne a festes colens, salvant en fira o

Teresa de Entença hasta el dicho año, que son mas de trescientos años, haya consumido aquellos cuerpecitos, ó que de

en retorn o dia de mercat, sota ban de V sous” (CUELLAS 2012, 187).

allí los hayan mudado á Poblet ó Almata, donde dice el rey don Pedro en su historia, que tienen sepultura sus hermanos,

23. Sobre este artífice véanse las noticias recogidas en ESPAÑOL 2001b, 278, y especialmente la nota 149.

que todos fueron hijos de doña Teresa”(MONFAR 1853, II, 52). In another part of his work, Monfar has a second description:

projects funded by him (VELASCO-FITÉ 2011 141). Turning to the combination of checks, stripes and clubs, after the early
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proyecto de Sant Miquel se pudo iniciar en tiempos de Ermengol X, atendiendo a la inscripción de la

the stripes of Aragon and another with the arms of Entença —gold with a head of sable—, a heraldic

dovela central de la portalada principal en que se lee la fecha de 1313. La intervención de los condes

combination that does not fit with the normal arms that Alfons and Teresa used during their lives27.

se ha propuesto en base a la presencia de sus divisas en sendos escudos del interior del templo, uno

This combination, however, is the same that appeared in a similar project carried out at the same

de ellos con las armas llenas de Urgell, que correspondería a Teresa, y un segundo acuartelado com-

time, the missing tomb of Teresa d’Entença in the Franciscan Monastery of Zaragoza, completed

binando las barras de Aragón con el ajedrezado de Urgell, que habría que asociar con Alfons (FITÉ-

around 1337 and commissioned by the couple’s two children, Pere el Cerimoniós and his brother

PUIG 2009, 11-16)24. Este segundo emblema, curiosamente, muestra la misma combinación heráldica

Jaume, Count of Urgell (1328-1347). Teresa had died in 1327 and her remains were in the monastery of

que un colgante de colección particular que fue localizado, precisamente, en Castelló de Farfanya.

Framenors in Zaragoza, “que ella habia reedificado” (MONFAR 1853, II, 118). On 5 November 1337 Pere

Es importante destacar que estas armas no aparecen en la tumba de dos infantes que se han

el Cerimoniós communicated to all his officials that he and his brother Jaume would be sending the

considerado hijos de la pareja25, un sepulcro con doble yacente ejecutado en alabastro originario del

master Aloi de Montbrai to use all of the “marbles” found in their jurisdiction, and to appoint a sculptor

monasterio de Sant Domènec y conservado hoy en estado fragmentario en el Museu de la Noguera.

to work alongside master Aloi (RIUS 1928, 149-150, doc. XXX)28.

Los escudos se localizaban en dos cojines donde apoyan la cabeza los infantes, de los cuales solo

The tomb of Teresa, now unfortunately lost, was described in detail by Monfar, seen in the se-

hemos conservado uno de ellos. Pese a todo, Monfar vio todavía los dos cojines y certificó que tanto

venteenth century29. One of the most interesting aspects of his description is the mention of the

uno como el otro mostraban los mismos emblemas26. Se trata de un primer escudo con los palos de

double heraldry shown on the tomb, which was the same as that of the two of Balaguer. The fact that

Aragón y otro con las armas de los Entença —de oro con la cabeza de sable—, una combinación he-

the tomb of Zaragoza was begun to be carved ten years after the death of the Countess, and once

24. Cabe descartar que el conde Pere II fuera el primero en utilizar la combinación heráldica de ajedrezado y palos de Aragón, como se ha defendido tradicionalmente en base a lo que afirmó Monfar (MONFAR 1853, II, 201). Ermengol X estipuló en

similar situation for the tombs of Balaguer. This coincidence in heraldry, therefore, could indicate

su testamento que sus herederos hicieran uso de las armas llenas de Urgell, pero esta voluntad ya no la cumplieron algunos

that we are dealing with contemporary projects, driven by the same developers, Pere el Cerimoniós

de ellos. El primero en utilizar un escudo partido con las armas de Aragón y Urgell fue Alfons, tal como vemos en uno de sus

and Jaume I Count d’Urgell, who worried about a decent eternal repose for their parents and some of

sellos (SAGARRA 1908, 317; RIQUER 1983, Y, 199). Dos sellos de cera del Fondo Municipal de Zaragoza y del Arxiu de la Co-

their brothers. In addition, the tomb of Teresa d’Entença was made with the same material of those of

rona d’Aragó, correspondientes a una misma matriz y asociados a documentos de 1315 y 1319, muestran el conde a caballo
con las bajeras y el escudo decorados con las armas de Aragón y Urgell, de forma cuartelada (SAGARRA 1915-1932, I, 242,
cat. 193, làm. LXVII). No obstante, parece que en un primer momento adoptó las armas llenas de Urgell, quizás haciendo
caso de las disposiciones de su predecesor: “(...) tomó las armas del condado solas y sin mezcla alguna, segun parece en

Balaguer: alabaster and the style conects other similar projects of Aloi de Montbrai, who was responsible for the work of Teresa’s tomb30. In this sense, we can compare the preserved head of one of the
children, as well as the position of the arms and hands, with those of Sant Joan Evangelista and the

algunos sellos suyos, que aun se conservan en el archivo real; y despues juntó aquellas armas cono las de Aragon, y de las

group of Sant Sepulcre de Sant Feliu in Girona31. It is pertinent to recall that master Aloi was one of the

dos formó uno escudo, dividido en cuatro cuarteles: en el primero y tercero dos palos, en el cuarto los jaqueles de oro y

first sculptors, along with Joan de Tournai, who used alabaster, extracted from the stones of Beuda

negro, que eran las armas del conde de Urgel” (MONFAR 1853, II, 126). Esta descripción enlaza perfectamente con los dos
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transferred Alfons el Benigne could also explain some heraldic emblems that are used for Teresa, a

escudos que encontramos en el interior de Sant Miquel de Castelló de Farfanya, que se han asociado, como acabamos de

“Tuvo esta señora [Teresa d’Entença] cinco hijos varones y dos hijas: los dos hijos fueron don Alfonso, que murió de edad

ver, con Alfons y Teresa d’Entença. La condesa Teresa, en cambio, optó por las armas llenas de Urgell para las “pugeses”

de un año y fué enterrado en la iglesia de Nuestra Señora de Almata, en la ciudad de Balaguer, segun dice Zurita, aunque el

que acuñó entre 1314 y 1327 (MATEU 1967, 30-31). Todavía sobre las armas de Teresa, hay que recordar que su padre,

rey don Pedro, en su Crónica, dice que vivió dos años; y entiendo que fué enterrado en el monasterio de Santo Domingo de

Gombau d’Entença, en su testamento de 1344 estipuló que, si su hija tenía dos hijos varones o más, el segundo, si no se

Balaguer, en la capilla de san Pedro, mártir, en un sepulcro de mármol que está en la dicha capilla á la parte del evangelio,

dedicaba a la vida religiosa, “sia tenido de prender el sobrenombre e las armes d’Entença” (PASTOR 2004, 132). Igualmente,

y en la tapa de él hay dos simulacros de dos niños, con coronas en la cabeza, y las almohadillas donde reclinan sembradas

Jaume I d’Urgell, en su testamento de 1344 estipuló que, si su esposa tenía un segundo hijo varón después de morir él, este

de escudos de las armas reales de Aragon y Entença; y no ha muchos años que algun curioso le abrió y le dejó mal tapado,

hijo, en su sello y sus armas, tendría que hacer uso de las armas de los Entença, tal como había hecho la madre del conde,

conque no queda hoy en él rastro de la [sic] cuerpos que allí fueron sepultados (...)” (MONFAR 1853, II, 52).

Teresa d’Entença (PASTOR 2004, 174). El uso de las armas de los Entença entre miembros del casalicio de Urgell todavía lo

27. For the arms used in life by Alfons and Teresa see note 24.

encontramos en el conde Pere II, señor de la baronía de Entença, que las combinó en un escudo partido con las barras de

28. We must ask ourselves why there was the failure in the desire of Teresa, who as we shall see, had expressed the desire

Aragón, como vemos en diferentes proyectos artísticos financiados por él (VELASCO-FITÉ 2011, 141). Volviendo al tema de

in her will to be buried at the Franciscans of Lleida, since her husband, Alfons el Benigne, had chosen to be buried there.

la combinación de palos y ajedrez, después de los primeros ejemplos relacionados con Alfons, encontramos un sello de

However, when the tomb was being built at the back of the monastery in Lleida from 1337, at the same time as that of Teresa,

1339 del conde Jaume I en el que palos y ajedrez se combinan en forma de escudo partido en palo (SAGARRA 1915-1932,

Pere el Cerimoniós, who commissioned the work of sculptor Pere de Guines, decided that it would be a double tomb that

I, 241, cat. 207, lám. LXX). Se trata del escudo que más adelante utilizará preferentemente Pere II d’Urgell. A pesar que hay

housed the remains of his father and his second wife, Elionor de Castella, with whom King Pere had major conflicts. It is

un caso en que Pere II vuelve a emplear las armas llenas de Urgell (SAGARRA 1908, 317 y 319: sello de 1367; SAGARRA 1915-

logical, therefore, that the remains of Teresa d’Entença rest in Zaragoza. Therefore, el Cerimoniós would not collect the re-

1932, II, 10, cat. 290, lám. LXXXIX), podemos decir que con él se generalizó el uso de esta fórmula heráldica, especialmente

mains of his father and his mother, however, preferred that the first remain in eternal rest beside his second wife. The tomb

en la sigilografía y las empresas artísticas (VELASCO-FITÉ 2011, 133-143). Él fue el primero, además, en introducirla en las

of Alfons el Benigne and Elionor de Castella in the Friars Minor in Lleida, was destroyed during the War of the Segadors, see

emisiones monetarias del condado, dentro de un escudo en baldosa (BALAGUER 1999, 245; SANAHUJA 2008, 169).

BRACONS 1989, 223-226; ESPAÑOL 2002, 204-205.

25. Exceptuando a VILLANUEVA 1976, 236, que lo descarta. Monfar propuso que uno de los yacentes correspondiera al

29. “Fué sepultada en el monasterio de san Francisco de la ciudad de Zaragoza, que ella habia reedificado, donde parece

infante Alfons (MONFAR 1853, II, 119). El segundo, en cambio, sería un niño todavía por identificar y que no ha dejado rastro

aun el dia de hoy su sepulcro, en la capilla mayor, á la parte del evangelio. Está sobre él un simulacro de mujer, con corona

en la documentación.

real en la cabeza, y el almohada donde reclina está sembrada de escudos, interpoladamente en los unos las armas de

26. “(...) en la capilla de san Pedro, mártir, hay una caja de mármol, muy bien labrada, larga cuatro palmos, y en la piedra que

Cataluña, que son los cuatro palos, y en los otros las armas de Entença, que son un escudo de oro con la cabeza negra,

la cubre dos figuras que denotan ser de muchachos hijos del rey, con sus coronas en las cabezas y espadas en las manos;

de esta manera [gràfic: escut dels Entença]. Lleva hábito de san Francisco y sandalias en los pies, que firman sobre dos

las almohadillas tienen bajo sus cabezas están sembradas de escudos muy pequeños, unos con los palos de Cataluña, otros

perrillos. Tiene por cada parte doce figuras de enlutados que lloran su muerte; á la testera y piés de él hay en cada parte

con las armas de Entença, señal cierto ser de los hijos de los infantes don Alfonso y doña Teresa de Entença. El año 1636

tres plañideras, y al derredor del túmulo unos ángeles sobre basas pequeñas que le adornan; y estriba todo sobre seis

algun curioso movió la tapa y no halló dentro de la caja cosa alguna: pudo ser que el tiempo ha pasado desde doña Teresa

leones que sustentan el sepulcro” (MONFAR 1853, II, 118). Besides Monfar, there are also descriptions from Jerónimo Zurita

de Entença hasta el dicho año, que son mas de trescientos años, haya consumido aquellos cuerpecitos, ó que de allí los

and Juan Francisco Andres of Uztarroz. The value of all three has been shown by ARCO 1945, 230; SANCHEZ 1948, 66

hayan mudado á Poblet ó Almata, donde dice el rey don Pedro en su historia, que tienen sepultura sus hermanos, que todos

and MARTÍNEZ-SOBREQUÉS-BAGUÉ 1954, 181, note 12; ESPAÑOL 2001c, 164-165. Teresa was buried along with two of her

fueron hijos de doña Teresa” (MONFAR 1853, II, 52). En otro momento de su obra Monfar elabora una segunda descripción:

young children, Isabel and Sancho (1853 MONFAR, II, 120, cf. ARCO 1945, 230). Specifically, Monfar points out that they

“Tuvo esta señora [Teresa d’Entença] cinco hijos varones y dos hijas: los dos hijos fueron don Alfonso, que murió de edad

were “junto a la madre” in a second tomb containing their remains and which offers the transcript of the funeral epitaph.

de un año y fué enterrado en la iglesia de Nuestra Señora de Almata, en la ciudad de Balaguer, segun dice Zurita, aunque el

This tomb of the children, however, was later, as it was erected 1381-1382 by the sculptor Pere Moragues (IVARS 1926, 245-

rey don Pedro, en su Crónica, dice que vivió dos años; y entiendo que fué enterrado en el monasterio de Santo Domingo de

250; BRACONS 1989, 225-226). With regard to the tomb of Teresa d’Entença see ESPAÑOL 2001c, 164-165; ESPAÑOL 2002,

Balaguer, en la capilla de san Pedro, mártir, en un sepulcro de mármol que está en la dicha capilla á la parte del evangelio,

204-205 and 225; ESPAÑOL 2014, 411-414.

y en la tapa de él hay dos simulacros de dos niños, con coronas en la cabeza, y las almohadillas donde reclinan sembradas

30. See also BESERAN 2007, 205-206, which suggested a possible responsibility of Pere Guines or Aloi of Montbrai for

de escudos de las armas reales de Aragon y Entença; y no ha muchos años que algun curioso le abrió y le dejó mal tapado,

the execution of the tomb in Balaguer based on the work they did over the years for the funeral decoration of Cerimoniós.

conque no queda hoy en él rastro de la [sic] cuerpos que allí fueron sepultados (...)” (MONFAR 1853, II, 119).

31. Reprinted in ESPAÑOL 2002, 229.

ráldica que no se adecúa con las divisas habituales que los condes Alfons y Teresa utilizaron en vida27.

and Segueró, as a material for sculptures (ESPAÑOL 2012, 580-582).

Esta combinación, en cambio, es la misma que aparecía en un proyecto análogo llevado a cabo

Confirming our assumptions, there is a possibility that Master Aloi is responsible for the double

por los mismos años: el desaparecido sepulcro de Teresa d´Entença en el monasterio de los frailes

tomb of Balaguer with a not too distant relative chronology of the period of 1337-1341 when we know

menores de Zaragoza, ejecutado a partir de 1337 por encargo de dos hijos de la pareja, Pere el Ceri-

that the sculptor worked on the tomb of Teresa d’Entença32. In establishing this dating it must also

moniós y su hermano Jaume, conde de Urgell (1328-1347). Teresa había fallecido en 1327 y sus restos

be remembered that the two children were still born, and the mother died in 1327. Once dead, their

mortales se encontraban en el monasterio de franciscanos de Zaragoza, “que ella habia reedificado”

remains were transferred to the monastery of Sant Domènec that, one must not forget, was under

(MONFAR 1853, II, 118). El 5 de noviembre de 1337 el Cerimoniós escribió a todos sus oficiales para

construction after an authorization granted by the Pope to King Jaume II in 1323 (MONFAR 1853, II,

comunicarles su intención y la de su hermano de llevar a cabo la tumba de su madre, y es por eso

51). The construction of the monastery was not progressing well, since in 1350 the header was not yet

que les ordenaba que remitieran al maestro Aloi de Montbrai todos los “mármoles” que encontraran

ready, and so the children were given temporary burial in a tomb. It was later when they were transfe-

en su jurisdicción, y que se nombrara un escultor que, junto con el maestro Aloi, tasara su valor (RÍOS

rred to a new tomb, carried out in the same context as that of Teresa d’Entença and Alfons el Benigne

1928, 149-150, doc. XXX)28.

and under the direction of the brothers, Pere el Cerimoniós and Jaume I d’Urgell .

El sepulcro de Teresa, hoy desgraciadamente perdido, fue descrito con detalle por Monfar, quien

Another monument that Alfons and Teresa could have some kind of role in, from the point of view

todavía lo vio en el siglo XVII29. Uno de los aspectos más interesantes de su descripción es la men-

of artistic promotion, is the cloister of the monastery of Santes Creus. We deduce the presence of a

ción de la doble heráldica que mostraba la tumba, que era la misma que la de los dos yacentes de

shield with the checks of Urgell and the stripes of Aragon in one of the capitals of the west gallery33,

Balaguer. El hecho que la tumba de Zaragoza se empezara a esculpir diez años después de la muerte

a heraldry combination that was used by the counts of Urgell, starting with Alfons. Note that on the

de la condesa, y una vez fallecido también Alfons el Benigne, podría explicar que se emplearan unos

same capital was found another shield with the stripes of Aragon which corresponds to King Jaume

emblemas heráldicos diferentes a los que acostumbraba a utilizar Teresa, una situación que también

II, who was involved in the completion of the cloister. The project began in 1313 and had already been

se dio en el sepulcro de Balaguer. Esta coincidencia en la heráldica empleada, por lo tanto, podría

completed in 1341. For the chronology of the cloister, the coat of Urgell could be associated with

indicar que nos encontramos ante proyectos coetáneos, impulsados por los mismos promotores,

Alfons, the future Alfons IV of Aragon, given the important role of his parents in works that had been

Pere el Cerimoniós y el conde Jaume I d´Urgell, que se preocuparon por dignificar el reposo eterno

made over the years in Santes Creus, especially in the cloister and burial vault inside the church (ES-

de sus padres y de algunos de sus hermanos. Además, la tumba de Teresa d´Entença fue ejecutada

PAÑOL 2002, 47-52; ESPAÑOL 2011, 165-201). Here we have the use of the arms of the royal house and

con el mismo material que los yacentes de Balaguer: el alabastro; y el estilo de los últimos conecta

the Count of Urgell combined on one capital. It is important to note that Infante Alphons, once he had

con los otros proyectos simultáneos de Aloi de Montbrai, quien fue el responsable de la ejecución

been named Count of Urgell, in 1314 married Teresa d’ Entenca, was the first to use a divided shield

del sepulcro de Teresa30. En este sentido, se puede comparar la cabeza conservada de uno de los

as found in Santes Creus34. He used these arms until he was proclaimed king in 1327, from when he

infantes, así como la posición de los brazos y las manos, con los del San Juan Evangelista del grupo

used hid royal arms. Therefore, if the shield corresponds to the years before the royal proclamation,

del Santo Sepulcro de Sant Feliu de Girona31. Cabe recordar que maestro Aloi fue uno de los primeros

it should be dated between 1314-1327. However, despite the intensive and documented relationship

m escultores, junto con Joan de Tournai, en utilizar alabastro, recordar que el maestro que extraían de

between the monastery and Alfons (MUTGÉ 1983, 373-397; MUTGÉ 1984, 237-322), his degree of invol-

las piedras gerundenses de Beuda y Segueró, como material escultórico (ESPAÑOL 2012, 580-582).

vement in the works of Santes Creus is not very high.

27. Para las armas utilizadas en vida por Alfons y Teresa, vid. supra nota 24.

a few days before the royal proclamation of her husband. According to the chronicler Ramon Mun-
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Countess Teresa could not wear the royal crown to Zaragoza when she died on 28 October 1327,
28. Cabe preguntarse el porqué del incumplimiento del deseo de Teresa quien, como veremos más adelante, había manifestado en su testamento la voluntad de ser sepultada en los franciscanos de Lleida, puesto que allí había elegido sepultura
su esposo, Alfons el Benigne. No obstante, cuando se construyó la tumba del último en el monasterio leridano —a partir
de 1337, al mismo tiempo que la de Teresa—, Pere el Cerimoniós, que encargó la obra al escultor Pere de Guines, decidió

taner, Teresa was a woman of “molt noble e molt rica, e fo de les pus savies del mon, que de la sua
saviesa se poria fer un gran llibre” (ch. CCXCI). It is worthwhile to comment that her will was written
five years before her death but was only known about a few years ago and as yet the information it

que sería un sepulcro doble y que albergaría los restos mortales de su padre y su segunda esposa, Elionor de Castilla,

contains as not been studied by historians35. Teresa had chosen to be buried in the Franciscan monas-

con la cual el rey Pere había tenido conflictos importantes. Es lógico, pues, que los restos mortales de Teresa d´Entença

tery of Lleida, “ubi dictus dominus infans, vir et dominus noster carissimus, suam elegit sepulturam”.

restaran en Zaragoza. Por lo tanto, el Cerimoniós no quiso reunir los restos de su padre y su madre y, en cambio, prefirió
que el primero reposara eternamente junto a su segunda mujer. Sobre la tumba de Alfons el Benigne y Elionor de Castilla
en los franciscanos de Lleida, destruida durante la Guerra de los Segadores, véase BRACONS 1989, 223-226; ESPAÑOL
2002, 204-205.

The tomb, as was usual, had to be “bene perfecte et honorifice iuxta decencia nostri status”. When the
time came this provision was not fulfilled, as the Countess had requested and she was finally buried
in the Franciscans of Zaragoza.

29. “Fué sepultada en el monasterio de san Francisco de la ciudad de Zaragoza, que ella habia reedificado, donde parece

The Will of Teresa founded the chaplaincies in different churches of Aragon and Catalonia,

aun el dia de hoy su sepulcro, en la capilla mayor, á la parte del evangelio. Está sobre él un simulacro de mujer, con corona

including Alcolea de Cinca, in whose chapel her father was buried, Gombau d’Entença36; and the

real en la cabeza, y el almohada donde reclina está sembrada de escudos, interpoladamente en los unos las armas de
Cataluña, que son los cuatro palos, y en los otros las armas de Entença, que son un escudo de oro con la cabeza negra, de

32. The attribution of the tomb of the convent of Sant Domènec to Aloi of Montbrai needs to put it in connection with

esta manera [gráfic: escudo de los Entença]. Lleva hábito de san Francisco y sandalias en los pies, que firman sobre dos

the existence in the county territories of another work executed by the same workshop, the Virgin’s chapel of Pedra, now

perrillos. Tiene por cada parte doce figuras de enlutados que lloran su muerte; á la testera y piés de él hay en cada parte tres

preserved in an incomplete state at the Church of Sant Vicenç in Àger (FITÉ 1985, 285-293). Despite the current state of

plañideras, y al derredor del túmulo unos ángeles sobre basas pequeñas que le adornan; y estriba todo sobre seis leones

conservation, from what is shown in old photos taken before the destruction suffered during the Spanish Civil War, which

que sustentan el sepulcro” (MONFAR 1853, II, 118). Aparte de Monfar, conservamos también las descripciones de Jerónimo

allow us to make the attribution to the workshop of master Aloi (CRISPIN 2004, 111-116). We do not know whether the

Zurita y Juan Francisco Andrés de Uztarroz. El valor de las tres se ha puesto de manifiesto en ARCO 1945, 230; SÁNCHEZ

commission or the arrival of this sculpture in the sanctuary can have been seen by any of the Counts of Urgell, but if this

1948, 66 y MARTÍNEZ-SOBREQUÉS-BAGUÉ 1954, 181, nota 12; ESPAÑOL 2001c, 164-165. Teresa estaba sepultada junto con

was so, Count Jaume I may have had some responsibility, perhaps through established linkage with master Aloi with the

dos hijos suyos de corta edad, los niños Isabel y Sancho (MONFAR 1853, II, 120; cfr. ARCO 1945, 230). En concreto, Monfar

commission of the tomb of Teresa d’Entença.

apunta que se encontraban “junto á la madre” en un segundo sepulcro que contenía sus restos y del que se ofrece la trans-

33. We have this information from Toni Conejo, who has carried out a study on the cloister, and thank him for this data

cripción del epitafio fúnebre. Esta tumba de los hijos, sin embargo, era posterior, ya que fue erigida hacia 1381-1382 por

regarding the existance of the heraldic arms. The presence of these arms was highlighted by VIVES 1969, 98.

el escultor Pere Moragues (IVARS 1926, 245-250; BRACONS 1989, 225-226). Sobre el sepulcro de Teresa d´Entença véase

34. See note 24

ESPAÑOL 2001c, 164-165; ESPAÑOL 2002, 204-205 y 225.

35. Monfar only had access to the clauses of the will through indirect news, since he did not locate the original document in

30. Véase también BESERAN 2007, 205-206, quien propuso una posible responsabilidad de Pere de Guines o Aloi de Mont-

the Arxiu de la Corona d’Aragó (MONFAR 1853, II, 120-122). However, a copy of it was found in the Biblioteca de Catalunya,

brai en la ejecución del sepulcro de Balaguer en base a los trabajos que ejecutaron en aquellos años para el Cerimoniós

a few years ago, in a manuscript that includes documentation of the Counts of Alcúdia and Xestalgar, who were also Barons

dentro del ámbito funerario.

of Albalat. For the will of Teresa d’ Entença see PASTOR 2004, 71-73 i 150-162, doc. 14.

31. Reproducido en ESPAÑOL 2002, 229.

36. In his will of 1304 Gombau d’Entença states that a chapel should be built in the church of Alcolea “de piedra boltada
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De confirmarse nuestros supuestos, obtendríamos una posible autoría para el doble yacente de

monastery of Bellpuig de Les Avellanes, making an interesting allusion to that it was the place “ubi

Balaguer, que sería obra del maestro Aloi, así como una cronología relativa no muy alejada del lapso

corpus nobilis Ermengaudi, comiti Urgelli bone memorie patrui nostri, extitit tumulatum”. It refers

de 1337-1341, en que sabemos que este escultor trabajó en la tumba de Teresa d’Entença32. En el esta-

to, of course, the tomb of Ermengol X who also ordered the foundation of a monastery at Xalamera

blecimiento de esta datación hay que tener presente también que los dos niños sepultados murieron

(Huesca), and two more in the Kingdom of Sardinia; as well as the donation of three silver images for

todavía en vida de la madre, quien falleció en 1327. Una vez muertos, sus restos mortales debían ser

the churches of Xalamera, Alcolea de Cinca, and for the chapel of the castle of the same town, for the

trasladados al monasterio de Sant Domènec que, no lo olvidemos, se encontraba en plena construc-

construction of which he bequeathed 15.000 salaries; plus a fourth for the monastery of Montserrat,

ción después de una autorización concedida por el Papa al rey Jaume II en 1323 (MONFAR 1853, II,

an amount of 12.000 salaries37. It goes without saying that behind the donation of these images there

51). Las obras del monasterio no avanzaron a buen ritmo, puesto que en 1350 la cabecera todavía no

was a clear intention and motive that they would occupy an important place in the respective chur-

se encontraba terminada, y por ello los infantes recibieron sepultura en una tumba provisional. Fue

ches. Teresa even made a donation to cover a pillar with silver in Santa Maria del Pilar de Zaragoza,

más adelante cuando se les enterró en este nuevo sepulcro, ejecutado en el mismo contexto que los

and also ordered two silver votive representations of herself and her husband intended for Santa

de Teresa d´Entença y Alfons el Benigne y bajo la dirección de Pere el Cerimoniós y Jaume I d´Urgell,

Maria de Salas (Huesca) a sanctuary that was a favourite of the royal household38. Finally there is a

hermanos suyos.

series of bequests of 200 salaries for the convents of Sant Francesc, Sant Domènec, Santa Clara, San-

Otro monumento en el que Alfonso y Teresa pudieron tener algún tipo de protagonismo desde el

ta Maria del Carmel and Sant Agustí in the city of Lleida. Her jewels “tam auri quam argenti, necnon

punto de vista de la promoción artística es el claustro del monasterio de Santes Creus. Lo deducimos

perlas, anulos, coronas, garlandas” were bequeathed to her daughter Constança, wife of King Jaume

de la presencia de un escudo partido en palo con los palos de Aragón y el ajedrezado de Urgell en uno

III de Mallorca, but nothing is said in the will with regard to the ornaments from her personal chapel.

de los capiteles de la galería oeste33, una combinación heráldica que fue empleada por los condes

From another document, we know that they were found a year later in the hands of Infante Pere, the

de Urgell a partir, precisamente, de Alfons. Cabe destacar que en el mismo capitel encontramos otro

future Pere el Cerimoniós (GIRONA 1933, 354-355, doc. 5; cfr. ESPAÑOL 2001b, 269-293). Among

escudo con los palos de Aragón que corresponde al rey Jaume II, que se implicó en la finalización

these ornaments were an alter cross, a chalice and two silver candlesticks.

del claustro. El proyecto se inició en 1313 y ya se había terminado en 1341. Para la cronología del
claustro, el escudo de Urgell podría asociarse a Alfons, futuro Alfons el Benigne, dado el importante
papel de sus padres en las obras que durante aquellos años se habían efectuado en Santes Creus,

Jaume I d’Urgell and Cecília de Comenge, or the beginning of artistic
splendour

especialmente en el claustro y en el panteón funerario del interior de la iglesia (ESPAÑOL 2002, 47-

Theresa died and the county passed into the hands of Alfons (1327-1336), who separated it from

52; ESPAÑOL 2011, 165-201). De aquí que las divisas personales de la casa real y el conde de Urgell se

the inheritance of his successor, the future Pere el Cerimoniós, and gave it to his second son, Jaume

combinen en un mismo capitel. Es importante hacer notar que el infante Alfons, una vez nombrado

of Aragon and Entença, known as Jaume I d’Urgell (1336-1347). Jaume was married with Cecília de

conde de Urgell en 1314 al contraer matrimonio con Teresa d´Entença, fue el primero en utilizar un

Comenge, and together they launched an interesting artistic policy of which there is strong testi-

escudo partido en palo como el que encontramos en Santes Creus34. Utilizó estas armas hasta que fue

mony. From some we can see that Juame was a bibliophile, and together we can see the Count as a

proclamado rey en 1327, cuando pasó a utilizar las propias de la realeza. Por tanto, si este escudo co-

man interested in the world of letters and who created a climate in which his son would increase the

rresponde a los años previos a la proclamación real, por fuerza hay que situarlo entre 1314-1327. Con

county library.

todo, el grado de implicación de Alfonso en las obras de Santes Creus debía de ser más bien bajo.

Taking a momentary break to the time of Count Pere, son of Jaume, we know he possessed a

La condesa Teresa no pudo lucir la corona real porque murió en Zaragoza el 28 de octubre de

copy of the Catalan version of De Regimine Principium by Gil de Roma. This item was in Àger in 1372,

1327, escasos días antes de la proclamación real de su esposo. Según el cronista Ramon Muntaner,

and nine years later he was asked by King Joan I, his cousin, to make a copy, as the monarch only

Teresa era una mujer “molt noble e molt rica, e fo de les pus savies del mon, que de la sua saviesa

owned a copy in Latin (RUBIÓ 1908-1921, I, 288-289, doc. CCCXIV). The information is particularly im-

se poria fer un gran llibre” (cap. CCXCI). Vale la pena glosar su testamento redactado cinco años

portant as the Catalan translation of the work was an initiative of Count Jaume. We know this through

antes, puesto que se trata de un documento conocido recientemente y que incluye informaciones

a dedication in one of the three copies of this conserved Catalan copy, now preserved in the Library of

que todavía no han sido explotadas por los historiadores del arte35. Teresa eligió sepultura en el mo-

the Monastery of El Escorial (sign. R.I. 8), which states that the work was executed “a instancia del molt

nasterio de los franciscanos de Lleida, “ubi dictus dominus infans, vir te dominus noster carissimus,

alt magnificos princep lo senyor Infant en Jacme Comte durgel e vescomte dager”39. Unfortunately,

suam elegido sepulturam”. La tumba, como era usual, tenía que ser “bene perfecto te honorifice iuxta

this last copy cannot be identified with documentation of Àger of 1372 and 1381, as the manuscript in
question dates back to around 1430 (PRATS 1983, 31).

32. La atribución del sepulcro del convento de Sant Domènec a Aloi de Montbrai, defendida con argumentos paralelos por

The interest of the book by Count Jaume is superficially testified in his will of 1344, when he

Francesc Español en este mismo catálogo, hay que ponerla en conexión con la existencia en los territorios del condado

ordered his executors to deliver 1.000 salaries to Miquel Pere Sabata, counsellor to the count, “pro

de otra obra ejecutada por el mismo taller escultórico, la Virgen María de la ermita de Piedra, hoy conservada en estado
fragmentario en la iglesia de Sant Vicenç d´Àger (FITÉ 1985, 285-293). A pesar de su estado actual de conservación,
conocemos fotografías antiguas que nos la muestran antes de las destrucciones sufridas en el marco de la Guerra Civil
Española y que han servido para efectuar la atribución al taller del maestro Aloi (CRISPÉ 2004, 111-116). Desconocemos si

quodam libro suo quem penes nos retinuimus” (PASTOR 2004, 170). More interesting is the news that
in 1351, i.e. four years after the death of Count Pere el Cerimoniós when there is a request to the Countess Cecília de Comenge for a bible written in Catalan that the king had given to her late husband

el encargo o la llegada de esta escultura al santuario agerense tuvo que ver con alguno de los condes de Urgell, pero, si
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esto fue así, es posible que tuviera alguna responsabilidad el conde Jaume I, quizás a través de la vinculación establecida

endreyt del altar a honor de santa Maria” and this became his grave (PASTOR 2004, 124).

con el maestro Aloi a raíz del encargo de la tumba de Teresa d´Entença. El escultor, además, se desplazó a Valencia para

37. Ten years earlier, Jaume II and Maria of Cyprus made a donation of an image of silver to the same monastery (MARTÍNEZ

ejecutar la tumba de otro miembro de la familia de los Entença, Margarida de Llúria i Entença, hija del almirante Roger de

1948, II, 166).

Llúria (FREIXAS 1982, 79).

38. Ermengol X, in his will of 1314, had already made a donation of 100 morabetins to Santa Maria in Salas for ornaments

33. Debemos la información a Toni Conejo, que prepara un estudio sobre el claustro y a quien agradecemos que nos haya

(MONFAR 1853, II, 50). This Aragon sanctuary appears in the Cantigas of Alfons X the Wise as a place where donations were

advertido sobre la existencia de este emblema heráldico. Su presencia ya fue destacada por VIVES 1969, 98.

made in wax to prevent the deaths of their children at birth, or to achieve the premature resurrection of dead babies. Regar-

34. Vid. supra nota 24.

ding these wax bodies stipulated by Teresa d’Entença, keep in mind that was very common in the fourteenth and fifteenth

35. Monfar solamente tuvo acceso a las cláusulas del testamento a través de noticias indirectas, puesto que no localizó el

centuries to make donations to important sanctuaries, on the part of the Catalan monarchs, there are numerous references

documento original en el Archivo de la Corona de Aragón (MONFAR 1853, II, 120-122). No obstante, una copia del mismo

to “portraits” made with wax and silver. On these issues see ESPAÑOL 2007c, 302-307.

ha sido expurgada hace escasos años en la la Biblioteca de Catalunya, dentro de un manuscrito que reúne documentación

39. The two other known copies are kept at the Seminary of Girona (Reg. no. 10 of 1407) and the Biblioteca de Catalunya

de los condes de Alcúdia y Gestalgar, que también eran barones de Albalat. Para el testamento de Teresa d´Entença véase

(ms. 739 of 1411). It should be noted that Prat doubts that the Catalan translation of the work was an initiative of Jaume

PASTOR 2004, 71-73 y 150-162, doc. 14.

(PRATS 1983, 33). See also WITTLIN 1995, 137-138.

decencia nostri status”. Llegado el momento, esta disposición no se cumplió, puesto que la condesa,

(COROLEU 1889, 56). This reference is the oldest among those that speak of bibliophile contacts and

como hemos tenido oportunidad de ver, fue finalmente sepultada en los franciscanos de Zaragoza.

exchanges between the Counts of Urgell and the royal house, most of which date from the time of

En el testamento Teresa fundó capellanías en diferentes iglesias de Aragón y Cataluña, entre

Count Pere.

ellas la de Alcolea de Cinca, en la capilla donde estaba sepultado su padre, Gombau d´Entença36; y

Like we saw with Teresa d’Entença, the will of Count Jaume I is the document that best illustra-

también en el monasterio de Bellpuig de les Avellanes, haciendo una interesante alusión a que era el

tes his interest in art40. This last will is dated 14 May 1344. It stipulates that a monastery for thirteen

lugar “ubi corpus nobilis Ermengaudi, comiti Urgelli bone memorie patrui nostri, extitit tumulatum”.

Franciscan nuns is founded in Balaguer and that this was the place they chose for their eternal rest41.

Se refiere, naturalmente, a la tumba de Ermengol X. Ordenó también la fundación de un monasterio

Most interesting are the precise instructions given on the construction of the church, which should

en Xalamera (Huesca) y de dos más en el reino de Cerdeña, de conventuales; así como la donación de

be earth walls and mortar and stone arches and wooden roofs. We draw, therefore, the model charac-

tres imágenes de plata para las iglesias de Xalamera, Alcolea de Cinca y para la capilla del castillo de

teristics of the architecture of those years as typically diaphragmatic mendicant establishments. In

dicha villa, para la ejecución de las cuales legaba 15.000 sueldos; además de una cuarta para el mo-

addition, the Count indicates that in this church there should be three altars built, the largest dedica-

nasterio de Montserrat, por valor de 12.000 sueldos37. No hay que insistir en que detrás de la donación

ted to the Annunciation, a second to St. Francis and St. Clare, and the third to St. Lluís de Tolosa and

de estas imágenes había una clara intención votiva y la voluntad de que ocuparan un lugar importante

St. Anthony of Padua. To finance the building, he left an amount of fifty thousand salaries, which is the

en las iglesias respectivas. Teresa, incluso, hizo una donación para cubrir con plata el pilar de Santa

largest among all his testamentary bequests, which also had to be used to acquire the land where the

María del Pilar de Zaragoza y encargó también dos exvotos de plata con su representación y la de su

monastery stands. In addition, Jaume gave 4.000 more for the provision of ornaments for the altars

esposo destinados a Santa María de Salas (Huesca), un santuario que fue ampliamente favorecido por

and the acquisition of books, and if that amount was not enough, his executors were granted for this

el casalicio real38. Consta, finalmente, una serie de donativos de 200 sueldos a los conventos de Sant

purpose another 2.000 salaries. All this shows that, with this important work, the Count was mirroring

Francesc, Sant Domènec, Santa Clara, Santa Maria del Carmel y Sant Agustí de la ciudad de Lleida.

the trend of the royal house, to which he belonged, favouring Franciscan monasteries and a spiritual

Sus joyas “tan auri quan argenti, necnon perlas, anulos, coronas, garlandas” las legó a su hija

link with them at the time of death. They had their parents, Alfonso IV of Aragon and Teresa d,Entenza,

Constança, esposa del rey Jaume III de Mallorca, pero nada se menciona en el testamento sobre los

both buried in convents of the order. The monarch, during his life, had contributed to the foundation

ornamentos de su capilla personal, que a través de un documento del año siguiente sabemos que

of different Franciscan establishments, like Borja (Zaragoza) and Berga and he also founded two sepa-

terminó en poder del infante Pere, futuro Pere el Cerimoniós (GIRONA 1933, 354-355, doc. 5; ESPA-

rate chapels dedicated to sant Lluís de França and sant Lluís d’Anjou in the monasteries of Teruel and

ÑOL 2001b, 269-293). Entre los objetos que la integraban encontramos tejidos, una cruz de altar, un

Lleida (ESPAÑOL 2014, 389-422, esp. 394-395).
The Count also gave instructions on his tomb. In this regard he stipulated that the monument

tríptico-oratorio, un cáliz y dos candelabros de plata, entre otros.

Jaume I d´Urgell y Cecília de Comenge, o los inicios del esplendor artístico

was a bilateral, one that could seen from the inside of the church from the cloister42, a type of double
tomb like the tomb of Queen Elisenda de Montcada († 1364) in the Monastery of Pedralbes, which has

Al morir Teresa, el condado pasó a manos de Alfons (1327-1336), que lo separó de la herencia

open niches to both the church and the cloister. The tomb of the Count would be a raised, privileged

de su sucesor, el futuro Pere el Cerimoniós, y lo cedió a su segundo hijo, Jaume d´Aragó i Entença,

monument and was intended to exalt the memory of the founder of the monastery. This double type

conocido como Jaume I d´Urgell (1336-1347). Jaume maridó con Cecília de Comenge y juntos pusie-

design was very new and original, as noted by Queen Elisenda, with some parallels from France,

ron en marcha una interesante política artística de la cual nos han pervivido bastantes testimonios.

England, Italy and Catalonia43. In this sense, the last was completed during the abbacy of Francesca

Algunos tienen que ver con una más que probable faceta bibliófila de Jaume, que hoy recuperamos a

Saportella (1330-1364), since it was completed in 1364, the date of the will of Elisenda. However, an

partir de la presentación de unas pocas noticias que, en conjunto, nos dibujan al conde como alguien

assumption made years ago by Núria Baqué argued that the tomb could have been completed before

interesado por el mundo de las letras y que creó el clima propicio para que su hijo incrementara la

1341-1343 (BAQUÉ 1997, 87-88)44, a chronological span that puts us in the same years to that of the

biblioteca condal.

will of Count Jaume. It goes without saying, therefore, that the link is established between the funeral

Haciendo un salto momentáneo hacia los tiempos del conde Pere, hijo de Jaume, sabemos que
poseía un ejemplar de la versión catalana del “De Regimine Principium” de Gil de Roma. Este ejemplar
se encontraba en Àger en 1372, y nueve años más tarde le fue solicitado por el rey Joan I, su primo,
para realizar una copia, puesto que el monarca solo lo poseía en latín (RUBIÓ 1908-1921, I, 288-289,
doc. CCCXIV). El dato es especialmente importante, puesto que la traducción al catalán de la obra
había sido una iniciativa del conde Jaume. Lo sabemos gracias a una dedicatoria de una de las tres
copias conservadas de esta versión catalana, hoy conservada en la Biblioteca del Monasterio del
Escorial (sign. R. I. 8), en que se dice que la obra fue ejecutada “a instancia del molt alt magnificos
princep lo senyor Infant en Jacme Comte durgel e vescomte dager”39. Desgraciadamente, esta última

10

projects of Pedralbes and Balaguer and serves to establish terminus ante quem for the tomb of the
40. In this case Monfar did consult the original document, but only partially glossed over it (MONFAR 1853, II, 191 and 196).
Again, the full text is known to us with the copy preserved in the cartulary of Xestalgar (Biblioteca de Catalunya), the same
codex which reflects the will of Teresa d’Entença (PASTOR 2004, 73-77 and 164-178, doc. 16).
41. While construction was taking place, he ordered that he be buried at the Franciscans of Lleida, where his father was
buried, and that he wore the habit of the order, following a custom common in the time. However, this transitional provision
was never carried out.
42. “Ordinantes et volantes quod sepultura nostra sive monumentum nostrum fiat in predicte ecclesie dicti monasterii.
Item, quod dictum monumentum ab uno latere aperte dicte ecclesie ostendatur et videatur et ab alio latere aperte dicti
parietis ecclesie respondeatis versus claustrum valeat inspici et videri a volentibus illud inspicere et videre“ (PASTOR 2004,

36. En su testamento de 1304 Gombau d´Entença estipuló que en la iglesia de Alcolea fuera contruida una capilla “de

171).

piedra boltada endreyt del altar a honor de Santa Maria” y que allí se hiciera su sepultura (PASTOR 2004, 124).

43. As for Catalonia, the tomb of Bertran Bell-lloc at the monastery of Sant Pau del Camp in Barcelona should be mentioned

37. Diez años antes, Jaume II y María de Chipre hicieron una donación de una imagen de plata al mismo monasterio (MAR-

as well as those of Jaume I and Alfons el Cast in the monastery of Poblet, where one of the monarchs was represented in

TÍNEZ 1948, II, 166).

the Cistercian habit. In Naples we have the case of the tomb of King Robert in the Santa Clara monastery between 1343 and

38. Ermengol X, en su testamento de 1314, ya había efectuado un legado de 100 maravedís a Santa María de Salas para

1345, just when Elisenda and Count Jaume were and planning theirs in Pedralbes and Balaguer. The bilateral tomb of the

ornamentos (MONFAR 1853, II, 50). Este santuario aragonés aparece en las Cantigas de Alfons X el Sabio como un lugar

Neapolitan King, is also located in a convent of Poor Clares, which also includes a recumbent monarch wearing the habit of

donde se hacían donaciones de exvotos de cera para evitar que los niños naciesen muertos o para conseguir la resurrec-

the order. We cite these examples from BESERAN 1994, 229; BESERAN 1998, 92-93. See also ESPAÑOL 2002, 75; ESPAÑOL

ción de bebés muertos prematuramente. En cuanto a estos exvotos de cuerpo entero estipulados por Teresa d´Entença,

2009b, 266-267; MCKIERNAN 2012, 333 (note 44) i 336-342; ESPAÑOL 2014, 406-410. In relation to European leaders see

hay que tener en cuenta que fue muy habitual en los siglos XIV y XV la donación a santuarios importantes, por parte de los

MORGANSTERN 2004, 81-96, which does not mention the tomb of Pedralbes or any other known in the Crown of Aragon.

monarcas catalanes, de “retrats” efectuados con cera y plata, y de ellos se conservan numerosas referencias. Sobre estas

44. Previously, the analysis of the style had made Beseran judge it as a work of the sculptor Pere de Guines and placing it

cuestiones véase ESPAÑOL 2007c, 302-307.

in the 40’s (BESERAN 1994, 241). Cfr. ESPAÑOL 1997, 32; ESPAÑOL 2001a, 342-343; MCKIERNAN 2012, 345-346. In data,

39. Las otras dos copias conocidas son las conservadas en el Seminario de Girona (reg. núm. 10, del año 1407) y en la

recently brought to light some provisions of 1341 of Queen Elisenda in requesting that the office of the deceased were sung

Biblioteca de Catalunya (ms. 739, del año 1411). Hay que apuntar que Prats dudó que la traducción catalana de la obra fuera

by monks and sensors up to his grave (SANJUST 2008, 223), which could be deduced that on that date the tomb could have

una iniciativa de Jaume (PRATS 1983, 33). Véase también WITTLIN 1995, 137-138.

already been implemented, or at least planned.
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copia no puede identificarse con la documentada en Àger en 1372 y 1381, puesto que el manuscrito

queen, which must be before 1344, the date of the will of the Count. Similarly, we should not forget

en cuestión se ha datado alrededor del 1430 (PRATS 1983, 31).

that the tomb of Pedralbes, until now with anonymous authorship, has some obvious characteristics

El interés del conde Jaume por los libros lo testificamos superficialmente en su testamento de

of the art of Montbrai Aloi (ESPAÑOL 2014, 410), a master who probably maintained his relationship

1344, cuando mandó a sus albaceas que entregaran 1.000 sueldos a Miquel Pere Sabata, consejero

with Count Jaume I through other artistic works, such as the tomb of Teresa d’Entenca, the tomb of

del conde, “pro quodam libro suo quem penes nos retinuimus” (PASTOR 2004, 170). Más interesante

the two children of Sant Domènec in Balaguer or the image of the shrine of la Mare de Déu de Pedra

es una noticia del 1351, esto es, cuatro años después de la muerte del conde, en que Pere el Ceri-

in Àger.

moniós solicitaba a la condesa Cecília de Comenge una biblia redactada en catalán que el rey había

For this hypothesis to be valid, it must be concluded that Jaume d’Urgell knew the tomb of

regalado a su difunto esposo (COROLEU 1889, 56). Esta referencia, hay que decirlo, es la más antigua

Elisenda that was built in Pedralbes and copied it for his model for Balaguer45. This is quite possibly

entre aquellas que nos hablan de los contactos e intercambios bibliófilos entre los condes de Urgell y

so, since in February 1347, when Jaume and his wife Cecilia obtained a papal bull authorizing the foun-

la casa real, la mayoría de las cuales datan de la época del conde Pere.

dation, Elisenda de Montcada was involved and the first abbess of the community in Balaguer was

Al igual que hemos visto con Teresa d´Entença, el testamento del conde Jaume I es el documen-

Margarida de Montcada, her niece. Along with her, two nuns came from Naples to Balaguer, the same

to que mejor ilustra su interés por las formas artísticas40. Estas últimas voluntades datan del 14 de

ones that had been authorized in 1347 to move to Pedralbes (SANAHUJA 1965, 327-329). Thus reinfor-

mayo de 1344. En ellas el conde estipuló que en Balaguer se fundara un monasterio para trece monjas

cing the link we want to set, showing that Elisenda de Montcada helped the Count with the foundation

franciscanas y que aquel era el lugar que escogía para el reposo eterno41. Lo más interesante son las

which was undoubtedly inspired by the Queen who had previously worked with the Order of Santa

precisas indicaciones que da sobre la construcción de la iglesia de estas clarisas, que tenía que ser

Clara46. Even Jaume said that his intention was to be buried in a tomb, a copy of that of Elisenda in

con paredes de tierra y argamasa, así como con arcos de piedra y cubiertas de madera. Se nos dibuja,

Pedralbes which is reminiscent of Ermengol X, who with the pantheon of Bellpuig de Les Avellanes,

por lo tanto, el modelo característico de la arquitectura diafragmática de aquellos años, típica de los

inspired the design for the tomb of Jaume II in the monastery of Santes Creus.

establecimientos mendicantes. Además, el conde indica que en esta iglesia se tenían que construir

Unfortunately, the ambitious construction project for the Count’s funeral did not materialize47.

tres altares: el mayor dedicado a la Anunciación, un segundo a San Francisco y Santa Clara, y el ter-

Jaume died on 15 November 1347 and was buried in the church of Framenors in Barcelona, in the

cero a San Luis de Tolosa y San Antonio de Padua. Para financiarlo hace un legado de cincuenta mil

chapel of Santa Isabel, where Monfar saw a cenotaph with his arms. As we saw earlier, his body was

sueldos, que es el más importante entre todos sus legados testamentarios, que también tenían que

to be transferred to Santa Maria d’Almatà in Balaguer, but it is unclear whether this was completed,

servir para adquirir los solares donde se levantaría el monasterio. Aparte, Jaume dio 4.000 sueldos

despite the precise instructions given by Cecília de Comenge a few years later (MONFAR 1853, II,

más para la dotación de ornamentos de los altares y la adquisición de libros y, si esta cantidad no era

190-191, 196-198 and 268)48.

suficiente, sus albaceas tenían que conceder con este fin 2.000 sueldos más. Todo ello pone de ma-

In the will of Count Jaume d’Urgell there were included different amounts allocated to different

nifiesto que, con esta importante empresa, el conde se reflejaba en la tendencia de la casa real —a la

monasteries in the city of Lleida: 500 salaries for the work of the Franciscans; 1.200 salaries for St.

cual él pertenecía— de favorecer monasterios de la orden franciscana y de vincularse espiritualmente

Clare, 1.000 of which were allocated to the works of the convent; 100 salaries to the Dominicans; 600

en el momento de la muerte. Lo habían hecho sus padres, Alfons el Benigne y Teresa d’Entença, am-

salaries for the monastery of St. Augustine, of which 500 were for the work; 50 Salaries to Trinity. In

bos enterrados en conventos de la orden. El monarca, aún en vida, había contribuido a la fundación

the Dominican Balaguer community which was founded by Ermengol X, he bequeathed the large sum

de diferentes establecimientos franciscanos, como los de Borja (Zaragoza) y Berga, además de fundar

of 25.000 salaries for the work of the monastery, on the condition that they constructed a chapel

sendas capillas dedicadas a San Luis de Francia y San Luis de Anjou en los monasterios de Teruel y

dedicated to the Holy Trinity in which there were to be held perpetual Eucharists for his soul, for

Lleida (ESPAÑOL 2014, 389-422, 394-395).

his ancestors, and especially by “nobilis viri Ermengaudi, quondam comitis Urgelli”. Ermengol X was

El conde dio igualmente instrucciones de cómo tenía que ser su tumba. En este sentido estipuló que fuera un monumento bilateral que se pudiera ver desde el interior de la iglesia y desde el

referring to his mother’s uncle. A few years later, during the government of his son Pere the works had
not advanced at the desired pace and needed a new impetus.

claustro42, una tipología de tumba doble que nos remite forzosamente al sepulcro de la reina Elisenda

As for the rest of the churches and monasteries of Balaguer, Count Jaume stipulated that if in

de Montcada (†1364) en el monasterio de Pedralbes, que presenta sendos arcosolios que se abren al

the next five years after his death it was decided to expand or rebuild the church in Almatà that,

templo y al claustro. De entrada, el sepulcro que planteaba el conde era monumental y privilegiado,

executors were given 3.000 salaries for the work. Next in importance in the legacy was the church

y tenía por objetivo enaltecer la memoria del fundador del monasterio. Esta tipología doble, además,

of Santa Maria de la Suda “sita in castro nostro Balagarii” for the repair of which was allocated 2.000

responde a un diseño muy nuevo y original, tal como se ha señalado para el de la reina Elisenda, con

salaries49, on the condition that at the altar of Santa Maria another was built dedicated to Santa Àgata

algunos paralelos en Francia, Inglaterra, Italia y en la misma Catalunya43. En este sentido, el último
45. In parallel, we must highlight the similarities between the floor plan of the Pedralbes Monastery and that of Sant Domè-
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40. En este caso Monfar sí que consultó el documento original, pero solo lo glosó muy parcialmente (MONFAR 1853, II, 191 y

nec in Balaguer (GIRALT 2002, 227).

196). Nuevamente, el texto íntegro nos es conocido por la copia que se conserva en el cartulario de Xestalgar (Biblioteca de

46. Also, we know that the monastery of Poor Clares in Balaguer had a “conventet” or house of franciscans for religious

Catalunya), el mismo códice en que se recoge el testamento de Teresa d´ Entença (PASTOR 2004, 73-77 y 164-178, doc. 16).

spiritual service of religion, as also found in the case of Pedralbes (SANAHUJA 1965, 329).

41. Mientras la construcción se llevaba a cabo, ordenó que se le sepultara en los franciscanos de Lleida, donde estaba ente-

47. There is still doubt about his death, in the past some have argued that he was poisoned by his brother, Pere el Cerimo-

rrado su padre, y que se lo vistiera con el hábito de la orden, siguiendo una costumbre habitual de la época. Sin embargo,

niós, after a bitter and violent confrontation in the courts held few months before. Others think that Jaume was an early

esta disposición transitoria nunca se llevó a cabo.

victim of the plague that ravaged Europe from 1348 (TASI 1957, 49).

42. “Ordinantes et volentes quod sepultura nostra sive monumentum nostrum fiat in predicte ecclesie dicti monasterii. Item,

48. It should be noted that the Infanta Isabel († 1424), wife of Jaume el Dissortat was also buried at Sant Francesc in Barcelo-

quod dictum monumentum ab uno latere aperte dicte ecclesie ostendatur et videatur et ab alio latere aperte dicti parietis

na, in the chapel of the Blessed Sacrament “donde están enterradas otras muchas personas de la casa y linaje real”, among

ecclesie respondeatis versus claustrum valeat inspici et videri a volentibus illud inspicere et videre” (PASTOR 2004, 171).

others, her mother, Queen Sibil·la of Fortià (MONFAR 1853, II, 600; COSTAFREDA 2013, 149); and Cecília, sister of el Dis-

43. En cuanto a Catalunya, puede mencionarse la tumba de Bertran de Bell-lloch en el monasterio de Sant Pau del Camp, en

sortat, who was determined that his grave was available “in coro iam dicti monasteri fratrum minorum civitatis Barchinone

Barcelona, así como las de Jaume I y Alfons el Cast en el monasterio de Poblet, donde los monarcas se representaron con

(...) juxta gradus lapideos quibus asenditur ad altare maius (...) quam sepulturam volumus fieri simpliciter (...)” (SANAHUJA

el hábito cisterciense en uno de los dos yacentes. En Nápoles tenemos el caso de la tumba del rey Robert en el monasterio

1965, 295; COSTAFREDA 2011, 301). Another daughter of el Dissortat, Joana, also expressed the desire to be buried there

de Santa Clara entre 1343 y 1345, es decir, justo en el momento en que Elisenda y el conde Jaume planifican las suyas en

on the grave of her mother Isabel (COSTAFREDA 2011, 289). It should be noted that since the beginning of the fourteenth

Pedralbes y Balaguer. La tumba bilateral del rey napolitano, igualmente emplazada en un convento de clarisas, también

century Sant Francesc in Barcelona had been chosen as a burial site for various members of the royal family. See ESPAÑOL

incluía un yacente donde el monarca se atavió con el hábito de la orden. Citamos estos ejemplos a partir de BESERAN 1994,

2001c, 162-165; ESPAÑOL 2014, 396-404.

229; BESERAN 1998, 92-93. Véase también ESPAÑOL 2002, 75; ESPAÑOL 2009b, 266-267; MCKIERNAN 2012, 333 (nota 44)

49. Testament to the fact that differentiates between Santa Maria d’Almatà and Santa Maria de la Suda helps solve one of

y 336-342; ESPAÑOL 2014, 406-410. En relación a los referentes europeos veáse MORGANSTERN 2004, 81-96, quien no

the problems that had been found with previous historiography, as some authors had considered that both names could

se realizó durante el abadiado de Francesca Saportella (1330-1364), dado que ya estaba terminado

and Santa Bàrbara50. Also noteworthy is 1.000 salaries for building works for the church of Santa Maria

en 1364, fecha del testamento de Elisenda. Sin embargo, una hipótesis formulada hace unos años

in Parrelles, a Trinitarian monastery that now no longer exists to whose foundation Ermengol X had

por Núria Baqué defendía que la tumba se pudo ejecutar antes del 1341-1343 (BAQUÉ 1997, 87-88)44,

also contributed (SANAHUJA 1965, 350); and the same amount for the work at the monastery of Les

un lapso cronológico que nos sitúa en los mismos años que el testamento del conde Jaume. No hay

Franqueses, founded by Ermengol VII. With this last monastery, and as we have seen with the monas-

que insistir, por lo tanto, en que el vínculo establecido entre los proyectos funerarios de Pedralbes

tery of Sant Domènec, in 1350 the Countess Cecília de Comenge received an order from the Bishop

y Balaguer sirve para establecer otro “terminus ante quem” para la tumba de la reina, que tiene que

of Urgell to allocate 2.000 salaries for repairs (SANAHUJA 1965, 211)51.

ser anterior al 1344, fecha del testamento del conde. De la misma manera, no debemos olvidar que la

Outside the capital of Noguera, the will of Jaume gave 500 salaries for the work of the church

tumba de Pedralbes, de autoría anónima, muestra algunas características del arte de Aloi de Montbrai

in Ponts and for Santa Maria of Castelló de Farfanya and Menàrguens, although in the latter case they

(ESPAÑOL 2014, 410), un maestro que probablemente mantuvo relación con el conde Jaume I a través

were not detailed for construction and repairs52. Also an amount for the lamp that was burning in

de otras empresas artísticas, como el sepulcro de Teresa d´Entença, la tumba de los dos infantes de

front of the altar of Santa Maria in Cièrvoles (Os de Balaguer), also a legacy of 500 salaries for works

Sant Domènec de Balaguer o la imagen del santuari de la Virgen de Pedra en Àger.

on the bridge of Albesa and 300 salaries for Santa Eulàlia d’Agramunt53, of which 200 were for work.

De ser válida esta hipótesis, podría concluirse que Jaume I d´Urgell conocía el sepulcro que

Surprisingly an astonishing 8.000 salaries for a lamp that was burning in the chapel of Colobor (Àger),

Elisenda había construido en Pedralbes y que copió el modelo para el suyo de Balaguer45. Es muy

which was custodian for a few years of the sculpture of the Virgin and Child mentioned above. There

posible que fuera así, puesto que en febrero de 1347, cuando Jaume y su esposa Cecília obtuvieron

were also important donations intended for wax torches that were burning in front of the altars of Sant

una bula papal autorizando la fundación, Elisenda de Montcada se implicó y la primera abadesa de

Pere and Santa Maria of the collegiate Àger, and in front of the altar of the monastery of Santa Maria

la comunidad balagueriense fue Margarida de Montcada, sobrina suya. Junto con ella se trasladaron

del Bellpuig de Les Avellanes. To the Antonians of Cervera was bequeathed a silver chalice with his

a Balaguer dos monjas venidas de Nápoles, que el mismo 1347 habían sido autorizadas a trasladarse

arms, and to the Franciscans of Cervera and Tàrrega 100 salaries, the same amount was given to the

a Pedralbes (SANAHUJA 1965, 327-329). Esto refuerza el vínculo que pretendemos establecer y de-

work of the Church of the Eleven Thousand Virgins of Cervera. It also emphasises individual donations

muestra que Elisenda de Montcada ayudó a los condes a materializar una fundación que, sin duda, se

of clothes of gold for two of the most important tombs of saints of the Crown of Aragon, the Cathedral

inspiró en la que previamente había efectuado la reina con las clarisas también como protagonistas46.

of Santa Eulàlia in Barcelona and Sant Narcís in Girona.

Incluso Jaume manifestó la intención de ser sepultado en un sepulcro que copiaba el de Elisenda en

One of the most interesting gifts is the foundation of a chapel dedicated to Santa Maria in the

Pedralbes, una actitud que recuerda la de Ermengol X, que en el panteón de Bellpuig de Les Avellanes

Castle of Bunyol (València), which was the Count’s property, where there was a lamp burning day and

se inspiró en el diseñado poco antes por el rey Jaume II en el monasterio de Santes Creus.

night, like the altar chapel near the castle of Xativa, also dedicated to Santa Maria. It also stipulated

Desgraciadamente, el ambicioso proyecto constructivo y funerario del conde no se llegó a ma-

the donation of four silver lamps for the high altar of the monastery of Montserrat, and individual

terializar47. Jaume murió el 15 de noviembre de 1347 y recibió sepultura provisional en la iglesia de

silver chalices for Sant Martí de Val d’Onsera (Huesca) and the Pilar of Zaragoza54. Finally, among the

los franciscanos de Barcelona, en la capilla de Santa Isabel, donde Monfar pudo ver un cenotafio con

many personal bequests, to his wife, Cecília de Comenge, he left all objects of silver, their costumes

sus armas. Como veremos más adelante, su cuerpo se tenía que trasladar a Santa Maria d´Almatà de

and clothing room and decorations from their chapel. He also gave a crown that he had had to mark

Balaguer, pero no queda claro si esto se llegó a producir, a pesar de las precisas instrucciones que dio

the wedding with the Countess, on the condition that she later bequeathed it to his heir, the future

Cecília de Comenge pocos años después (MONFAR 1853, II, 190-191, 196-198 y 268)48.

Count Pere.

Entre el resto de legados que encontramos en el testamento del conde Jaume I d´Urgell desta-

Cecília de Comenge once widowed continued the dynastic, political, praising of the arts that

can las diferentes cantidades que destinó a diversos monasterios de la ciudad de Lleida: 500 sueldos

had been started by their predecessors. Probably the first years after the death of her husband was

para la obra de los franciscanos; 1.200 sueldos a las clarisas, de los cuales 1.000 se tenían que desti-

dedicated to satisfy the wishes of the deceased, among these were the foundation of the monastery

nar a las obras del convento; 100 sueldos a los dominicos; 600 sueldos al monasterio de Sant Agustí,

of the Order of Santa Clara which was to receive his grave. In this regard, on July 2, 1350 Cecília

de los cuales 500 eran para la obra; y 50 sueldos a los trinitarios. A los dominicos de Balaguer, co-

appears to be managing money on execution of the will of Ermengol X, which must be used in the

menciona el sepulcro de Pedralbes ni ningún otro de los conocidos en el ámbito de la Corona de Aragón.
44. Previamente, el análisis del estilo había traído a Beseran a adjudicarla como obra del escultor Pere de Guines y a situarla
en los años cuarenta (BESERAN 1994, 241). Cfr. ESPAÑOL 1997, 32; ESPAÑOL 2001a, 342-343; MCKIERNAN 2012, 345-346;

10

erection of the monastery and other religious buildings in the city, such as the monasteries of Sant
Domènec and les Franqueses and the church of Sant Joan (SANAHUJA 1965, 211, 265, 278 and 327).
It was not until the following year that the situation was clear and the unfinished will of Count Jaume

ESPAÑOL 2014, 406-410. En fecha reciente han salido a la luz unas disposiciones del 1341 de la reina Elisenda en que

allude to the same temple (ALÒS-CAMATS-MONJO-SOLANES 2011, 287). That it was two different churches is also shown

solicitaba que el oficio de difuntos fuera cantado por frailes y sores hasta su tumba (SANJUST 2008, 223), de lo cual podría

in information from the seventeenth century which points to the ruins of Santa Maria de la Suda (SANAHUJA 1930, 131; SA-

deducirse que en aquella fecha el sepulcro ya podía haberse ejecutado o, como mínimo, proyectado.

NAHUJA 1965, 206-207), and thus we can dismiss that they were Almatà, which at that time housed the monastery of Poor

45. En paralelo, hay que resaltar los parecidos existentes entre la planta del monasterio de Pedralbes y la de Sant Domènec

Clares, rebuilt in 1617 (SANAHUJA 1965, 332-335). In fact, Monfar specified that the church of Santa Maria de la Suda was

de Balaguer (GIRALT 2002, 227).

the church in the Castle Formós (MONFAR 1853 I, 341), the same as it follows the reading of the will of Count Pere II (1408),

46. Igualmente, sabemos que el monasterio de clarisas de Balaguer disponía de un “conventet” o casa de frailes menores

where it mentions that near the courtyard of the castle there was a chapel facing east (MONFAR 1853, II, 269)

para el servicio espiritual de las religiosas, como también encontramos en el caso de Pedralbes (SANAHUJA 1965, 329).

50. This information is perhaps in relation to the different fragments of the altarpiece, made of alabaster, which have been

47. Todavía hoy acecha la duda sobre su muerte, puesto que desde tiempo antiguo algunos han defendido que fue em-

found in the excavations of the Castle Formós and studied in one of the papers of this catalogue.

ponzoñado por su hermano, Pere el Cerimoniós, después de un agrio y violento enfrentamiento en las cortes celebradas

51. The monastery of Santa Maria de les Franqueses was completely destroyed during the siege of Balaguer of 1413, which

pocos meses antes. Otros piensan que Jaume fue una víctima temprana de la peste que asolaría Europa a partir del 1348

led the following year to Pope Benedict XIII granting indulgences to all those who contributed to its reconstruction (CUE-

(TASIS 1957, 49).

LLAS 2009, 351 -352, doc. 735).

48. Se ha de tener en cuenta que en Sant Francesc de Barcelona también fue sepultada la Infanta Isabel (†1424), esposa

52. The church of Menàrguens, which was never completed, still has a Gothic polygonal header showing that it was under

de Jaume el Dissortat, en la capilla del Santísimo Sacramento, “donde están enterradas otras muchas personas de la casa

construction in the first half of the fourteenth century (FITÉ 2008a, 513). Everything indicates, therefore, that the Count’s

y linaje real”, entre otras, su madre, la reina Sibila de Fortià (MONFAR 1853, II, 600; COSTAFREDA 2013, 149); y también

donation could have been used for the works.

Cecília, hermana de el Dissortat, que determinó que su tumba se dispusiera “in coro iam dicti monasteri fratrum minorum

53. Regarding the bridge at Albesa, the work had already re started, at the latest, the end of 1331, when Alfons el Benigne,

civitatis Barchinone (...) juxta gradus lapideos quibus asenditur ad altare maius (...) quam sepulturam volumus fieri simpli-

father of Count Jaume, stipulated that for five years the taxes that were collected through bridge crossings be assigned to

citer (...)” (SANAHUJA 1965, 295; COSTAFREDA 2011, 301). Otra hija de el Dissortat, Joana, manifestó igualmente el deseo

the work (MONFAR 1853, II, 128). As for the church of Santa Eulàlia in Agramunt, it had been left 200 maravedis by Ermengol

de ser enterrada allí mismo, en la tumba de su madre Isabel (COSTAFREDA 2011, 289). Hay que tener presente que desde

X (MONFAR 1853, II, 49).

principios del siglo XIV, sant Francesc de Barcelona había sido el lugar elegido para el entierro de diferentes miembros de

54. Pere el Cerimoniós, brother of Count Jaume, gave in 1353 to Sant Martí in Val d’Onsera an image of the patron saint on

la familia real. Ver ESPAÑOL 2001c, 162-165; ESPAÑOL 2014, 396-404.

horseback in silver, which was made by silversmith Pere Bernés (RUBIÓ 1908-1921, II, 101, doc. CVIII).
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munidad que había sido fundada por Ermengol X, les legó la importante cantidad de 25.000 sueldos

was fulfilled. Cecília, along with the executors of the council of Balaguer promoted an agreement to

para la obra del monasterio, con la condición de que construyeran una capilla dedicada a la Santísima

satisfy the wishes of her husband, which consisted of the installation of a community of the Order of

Trinidad en que se tenían que celebrar a perpetuidad misas por su alma, por las de sus antepasados

Santa Clara in the church of Santa Maria d’Almatà, which until then had been operating as a parish of

y, especialmente, por la de “nobilis viri Ermengaudi, quondam comitis Urgelli”. Se estaba refiriendo a

Balaguer55. Here was going to be located the tomb of the Count, and here also the tomb of the Coun-

Ermengol X, tío de su madre. Pocos años después, durante el gobierno de su hijo Pere, las obras no

tess who died in 1384. Agreement involved the construction of a new church, as the nearby church of

habían avanzado al ritmo deseado y fue necesario un nuevo impulso.

Sant Miquel was too small. It was decided to construct it on the same site in the form of side chapel

En cuanto al resto de iglesias y monasterios de Balaguer, el conde Jaume estipuló que, si en los

that we see today. The new church was dedicated to Sant Miquel and it was not until later that it would

siguientes cinco años a su muerte se decidía ampliar o reconstruir la iglesia de Almatà, sus albaceas

be dedicated to Santa Maria. For the construction of the new church, apart from the money that was

dieran 3.000 sueldos para la obra. Le sigue en importancia el legado a la iglesia de Santa Maria de

left by the Count to the church of Almatà -3.000 salaries - an additional 25.000 salaries were left, that

la Suda “sita in castro nostro Balagarii”, para la reparación de la cual destinó 2.000 sueldos49, con

is, half the money that the Count had destined for the foundation and building of the monastery of

la condición que en el altar de Santa María se construyera otro dedicado a Santa Ágata y a Santa

the Order of Santa Clara. Of this amount, 5.000 salaries were sent the day work began and the rest

Bárbara50. Hay que destacar también el legado de 1.000 sueldos para la fabricación de la iglesia de

during the next four years.

Santa Maria de les Parrelles, un monasterio de trinitarios, actualmente desaparecido, a la fundación

As we see, the Countess Cecília was the great promoter of the project of the new church. The

del cual también había contribuido Ermengol X (SANAHUJA 1965, 350); y de idéntica cantidad para la

work must have had the same start in 1351 with the reforming of the existing church of Sant Miquel,

obra del monasterio de las Franqueses, fundado por Ermengol VII. Sobre este último monasterio, y al

which was rebuilt in the Gothic style, and where even today one can see the flaunting of emblem of

igual que hemos visto para Sant Domènec, en 1350 la condesa Cecília de Comenge recibió la orden

the Counts in two versions of the coat of arms; chequered and with the shield that combines the bars

del obispo de Urgell de destinar 2.000 sueldos jaqueses para su reparación, dado que amenazaba

of Aragon56. In 1377 there is a documented of a donation of 30,000 salaries by Pere el Cerimoniós for

ruina (SANAHUJA 1965, 211)51.

work on the apse, but it is unclear whether this was finished. Also, there were several problems when

Fuera de la capital de la Noguera, en el testamento del conde Jaume encontramos legados de 500

works proceded very slowly, even in the times of Count Pere, son of Jaume and Cecília, a great artistic

sueldos para la obra de la iglesia de Ponts y para las de Santa Maria de Castelló de Farfanya y Menàr-

promoter. However, in his will of 1408 he made no legacy for the completion of the church. It was for

guens, a pesar de que en este último caso no se detalla si eran para obras y reparaciones52. Y también

this reason that the project remained unfinished at the time of the disappearance of the countship in

una cantidad para la lámpara que tenía que quemar ante el altar de Santa Maria de Cèrvoles (Os de

1413, and the new church was not consecrated until 1558, with the dedication to Santa Maria (MON-

Balaguer), además de un legado de 500 sueldos para las obras del puente de Albesa y 300 sueldos

FAR 1853, II, 196-202; SANAHUJA 1965, 185-188 and 326-328; ALÒS-GIRALT 2003, 141-144)57.

para Santa Eulàlia de Agramunt53, de los cuales 200 eran para obras. Desconcierta, por otro lado, un

We have seen that one of the bequests in the will of Count Jaume was to Santa Maria in Castelló

sorpresivo legado de 8.000 sueldos para una lámpara que tenía que quemar en la ermita de Colobor

de Farfanya, a town that became one of the most important in the county, and hence the counts had a

(Àger), donde se custodiaba desde hacía pocos años la escultura de la Virgen María y el Niño que he-

residence there. We have seen that Count Alfons and Teresa d’Entença had been involved in the cons-

mos mencionado más arriba. No son pocas en el testamento las donaciones importantes destinadas

truction of the church of Sant Miquel, in the lower part of the town, which had been well advanced in

para blandones de cera que tenían que quemar ante los altares de San Pedro y Santa María de la cole-

1313 (FITÉ-PUIG 2009, 11- 16). It is possible, therefore, that once the project began it was finished by

giata de Àger, y ante el altar de Santa María en el monasterio de Bellpuig de les Avellanes. A los antonia-

the complete renovation of the old church perhaps under the initiative of Count Jaume and Cecília,

nos de Cervera les legó un cáliz de plata con su patena, y a los franciscanos de Cervera y Tàrrega 100

though we do not know the start date. It has been said that the project was promoted individually by

sueldos, la misma cantidad que dio para la obra de la iglesia de las Onze Mil Verges de Cervera. Desta-

Cecília from 1347 (BERLABÉ 1993, 563-579; BERLABÉ 2003, 197)58, but the fact is that there are argu-

can también sendas donaciones de paños de oro para dos de las tumbas de santos más importantes

ments for delaying the start date of the work by several years. In addition to the will of Count Jaume

de la Corona de Aragón: la de Santa Eulalia de la catedral de Barcelona y la de San Narcís en Girona.

(1344), there is a series of evidence with sculptures that point us to a few years before. The first comes

Una de las donaciones más interesantes es la fundación de una capilla dedicada a santa María en

from the aforementioned tomb of Count Ermengol IX, son of Count Ponç I, who died in childhood a

el castillo de Buñol (Valencia), propiedad del conde, donde tenía que quemar una lámpara día y no-

few days after inheriting the countship (1243). The erection in about 1314 of the Counts’ pantheon

che, al igual que en el altar de la capilla del cercano castillo de Chiva, igualmente dedicado a Santa

in Bellpuig de Les Avellanes by Ermengol X, probably motivated the construction of this new tomb,

49. El hecho que en el testamento se diferencie entre Santa Maria d´Almatà y Santa Maria de la Suda ayuda a resolver una
de las problemáticas con que se había encontrado la historiografía precedente, puesto que algunos autores habían considerado que ambas denominaciones podrían aludir a un mismo templo (ALÒS-CAMATS-MONJO-SOLANES 2011, 287). Que
se trataba de dos iglesias diferentes también lo demuestran un par de noticias del siglo XVII que apuntan el estado ruinoso
de Santa Maria de la Suda (SANAHUJA 1930b, 131; SANAHUJA 1965, 206-207), con lo cual puede descartarse que se tratara
de la de Almatà, que acogía en aquellos años el monasterio de clarisas observantes, reedificado en 1617 (SANAHUJA 1965,
332-335). De hecho, Monfar ya especificó que Santa Maria de la Suda era la iglesia del Castell Formós (MONFAR 1853, Y,
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which was commissioned by Ermengol X (FITÉ 1997, 140), or Count Jaume and Cecília (ESPAÑOL 1995,
179-182; ESPAÑOL 2007a, 86). From its style, the same as the tombs of Bellpuig de Les Avellanes, it is
a work that can be dated to the twentieth or thirtieth years of the fourteenth century.
This link in style can be extended to the sculptural decoration of the chapels that are on either
side of the chancel. These can be placed in the footprints of the Master of Anglesola and the author
of the tombs of Bellpuig de Les Avellanes59, but it cannot be ruled out that they were completed at

341), lo mismo que se deduce de la lectura del testamento del conde Pere II (1408), donde se menciona que cerca del patio

55. The agreement was reached at a meeting attended by the parties and held on 16 September 1351 at the Church of Sant

del castillo había una capilla orientada al este (MONFAR 1853, II, 269).

Salvador in Balaguer. See MONFAR 1853, II, 196-198; TIMONEDA 1880, 139-147; POU 1913, 23-25; SANAHUJA 1965, 327.

50. Esta noticia, tal vez, podría ponerse en relación con diferentes fragmentos de retablo, ejecutados en alabastro, que han

56. These emblems are seen in different parts of the chapel, but we must remember that the current keystone with the Vir-

aparecido en las excavaciones del Castell Formós, y que se estudian en una de las fichas del presente catálogo.

gin and Child, with small shields that surround it, are the product of a contemporary restoration. In any case, it is interesting

51. El monasterio de Santa Maria de les Franqueses resultó completamente destruido durante el sitio de Balaguer de 1413,

here to retrieve the description of Monfar: “Escogido el lugar, se dió principio á la fábrica del templo, y la condesa doña Ce-

hecho que al año siguiente llevó al Papa Benedicto XIII a conceder indulgencias para todos aquellos que contribuyeran a su

cilia hacia largas limosnas: á su costa se reedificó esta capilla de san Miguel, y fué lo que primero se hizo, y en ella, mientras

reconstrucción (CUELLA 2009, 351-352, doc. 735).

se tardaba en lo restante de la obra, se celebraban los oficios divinos, y si bien se advierte, se conoce que fué hecho antes

52. El templo de Menàrguens, que no se llegó a acabar, conserva una cabecera gótica poligonal que ha permitido constatar

que lo restante de la iglesia. En la bóveda hay muchos escudos, unos con las armas de los condes de Urgel solas, que son

que se encontraba en construcción en la primera mitad del siglo XIV (FITÉ 2008a, 513). Todo indica, pues, que la donación

los jaqueles de oro y negro, y otras con las del conde don Pedro, que eran un escudo en pal, á la mano derecha dos palos

del conde se pudo destinar a las obras.

de los de Aragon, y á la izquierda los jaqueles” (MONFAR 1853 II, 201).

53. Por lo que respecta al puente de Albesa, las obras ya se remontan a unos años atrás, como mínimo hasta el 1331, cuando

57. We know that in 1507 the master builder of the church was Joan of Gainza (FITÉ 2007, 346).

Alfons el Benigne, padre del conde Jaume, estipuló que durante cinco años los impuestos recaudados gracias al pontazgo

58. Español proposed that it began in 1330 (ESPAÑOL 1995, 182), and Fité when Jaume I was still alive (FITÉ 1997, 145-146).

fueran cedidos a la obra (MONFAR 1853, II, 128). En cuanto a la iglesia de Santa Eulàlia d´Agramunt, ya había recibido un

59. It can be ruled out, so they were added after the completion of the church, as had hitherto defended (BERLABÉ 1993,

legado ad opera de 200 maravedís por parte de Ermengol X (MONFAR 1853, II, 49).

569; BERLABÉ 2003, 197-198). ). The motifs and themes of this sculpture are connected with those that appear in the cloister

María. También estipuló la donación de cuatro lámparas de plata para el altar mayor del monasterio

the same time as the tomb of Ermengol IX, which is beside a small open niche beside the chapel next

de Montserrat, y sendos cálices de plata para San Martín del Valle de Onsera (Huesca) y el Pilar de

to the Gospel60. The same style is detected in the key of the presbytery, with the depiction of Christ

Zaragoza54. Finalmente, entre los numerosos legados de alcance personal, destaca el que hizo a su

accompanied by two angels; as well as the key of the first section nave, showing the Virgin and Child

esposa, Cecília de Comenge, a quien dejaba todos los objetos de plata, sus vestidos y ropa de cá-

enthroned61. In conclusion, these stylistic ties with keystones and the artistic environment mentioned

mara, así como los ornamentos de su capilla. También le concedía una corona que el conde encargó

puts a few years delay to the start of construction of the church, and also again gives us work promo-

con motivo del casamiento con la condesa, con la condición que posteriormente ella la legara a su

ted by the counts of French style sculpture, as we have analysed above.

heredero, el futuro conde Pere.
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Some of the heraldic emblems found in different parts of the church also give us information

Cecília de Comenge, una vez viuda, continuó con la política artística de exaltación dinástica que

for delaying the date of building. Among the six shields surrounding the keystone of the chancel are

pusieron en marcha sus predecesores. Muy probablemente, los primeros años posteriores a la muer-

three parties, a mixture of the stripes of Aragon and checks -plus a possible fourth whose colours are

te de su esposo los dedicó a satisfacer las voluntades del difunto, entre las cuales se encontraba la

poorly preserved and one with a castle possibly that of Castelló de Farfanya, the last one with the goat

fundación del monasterio de clarisas que tenía que acoger su tumba. En este sentido, el 2 de julio de

of Cabrera. The existence of the latter emblem refers to Ermengol X, the last representative of the

1350 Cecília aparece gestionando un dinero del albaceazgo de Ermengol X, que se tiene que destinar

dynasty of Cabrera as the head of the county, and whose presence gives meaning to the role of this

a la erección del monasterio y a la de otros edificios religiosos de la ciudad, como los monasterios

sculpture that fits the style of the Master of Anglesola, responsible for the tombs of Bellpuig de Les

de Sant Domènec y las Franqueses, o la iglesia de Sant Joan (SANAHUJA 1965, 211, 265, 278 y 327).

Avellanes. It is possible, therefore, that Ermengol become involved in some way in the remodelling of

No será hasta el año siguiente que se desencallará la situación, aunque sin acabar de cumplir las

the church, but in his will we do not find any reference to work, only one for twenty maravedis and one

voluntades del conde Jaume. Cecília, junto con los albaceas de este último y el Consejo de Balaguer,

for candles for the Blessed (MONFAR 1853, II, 50). The presence of the goat could be in memory of

promovió un acuerdo para satisfacer los deseos de su esposo, que consistía en la instalación de una

Ermengol X as a benefactor of the church. We must remember that Cecilia de Comenge († 1384), wife

comunidad de clarisas en la iglesia de Santa Maria d´Almatà, que hasta aquel momento funcionaba

of Count Jaume I (1328-1347) and great promoter of the works in Santa Maria de Castelló Farfanya,

como parroquial de Balaguer55. Allí se tenía que emplazar la tumba del conde y allí se erigió la de la

appears several times as managing monies in the execution of the will of Ermengol X (MONFAR 1853,

condesa al morir en 1384. El acuerdo implicaba la construcción de una nueva parroquia, puesto que

II, 196-198; SANAHUJA 1965, 211, 265, 278 and 327) and could allocate money for construction. So,

la cercana iglesia de Sant Miquel resultaba pequeña. Se decidió hacerlo, precisamente, en el solar

using this financing, it could explain the presence of the emblem of Cabrera along with the arms of

donde se levantaba esta, que se reformó y restó cerrada dentro del conjunto de la nueva parroquial,

the counts and the town of Castelló. Shields combining the arms of Aragon and Urgell, however, may

en forma de capilla lateral, según vemos todavía hoy en día. La nueva iglesia mantuvo la advocación

allude to Count Jaume and Cecília, who used this heraldic combination on their own arms (SAGARRA

de San Miguel y no será hasta más adelante que se dedicará a Santa María. En la construcción del

1908, 317-318; MATEO 1967, 31 - 32).

nuevo templo, además del dinero que el conde dejó para la iglesia de Almatà —3.000 sueldos—, se

Moreover, it should be noted that the heraldic combination occurs around the key of the first

tenían que invertir 25.000 sueldos más, esto es, la mitad del dinero que el conde había destinado

section of the nave, where we find the shield of Aragon with checks, along with another which only

para la fundación y construcción del monasterio de clarisas. De esta cantidad, se tenían que entregar

appears as checkered62, a third refers to the town, and finally a coat of arms with a abbey crosier, and

5.000 sueldos el día que se iniciara la obra y el resto durante los siguientes cuatro años.

behind that of the Copons family. The last two have been linked to Ponç of Copons, abbot of Poblet

Como vemos, la condesa Cecília fue la gran impulsora del proyecto de esta nueva iglesia. La

between 1316 and 1348 the monastery which had rights over Castelló de Farfanya (BERLABÉ 1993,

obra debió de iniciarse el mismo 1351 con la reforma de la preexistente iglesia de Sant Miquel, que

566; BERLABÉ 2003, 197-198)63. The second section of the nave, however, between the four shields

se reconstruyó en estilo gótico, y donde todavía hoy se hace ostentación de los emblemas condales,

surrounding the key with the Annunciation, which is similar to the style of the Master of Anglesola

ya sea en la versión de escudo heráldico que solamente luce el ajedrezado en el campo o bien con el

-two of them show the shield with the arms of Aragon and Urgell and a third with the heraldry of the

escudo partido en el cual se combina con las barras de Aragón56. En el año 1377 se documenta una

town, the last one with the arms of Cecília de Comenge. The third section of the nave is finished off

donación de 30.000 sueldos por parte de Pere el Cerimoniós para la obra del ábside, pero no está

with a key to the Coronation, now ruined and damaged, stylistically similar to the previous one, which

claro si este legado se acabó materializando. Igualmente, varios problemas hicieron que las obras

had several shields around, among which there was that of Cecília de Comenge64. The presence of

avanzaran muy lentamente, incluso en tiempos del conde Pere, hijo de Jaume y Cecília, gran promo-

the emblems of the Countess in the last two sections reveals her role in the completion of the work65,

tor artístico, quien, a pesar de todo, en su testamento de 1408 no hizo ningún legado para la finalización del templo. Fue por eso que el proyecto restó inacabado en el momento de la desaparición del
condado en 1413, y que la nueva iglesia no se consagrara hasta el 1558, ya con la dedicación a Santa
María (MONFAR 1853, II, 196-202; SANAHUJA 1965, 185-188 y 326-328; ALÒS-GIRALT 2003, 141-144) .
57

of Santes Creus, which have an obvious French connection (ESPAÑOL 2011, 169-175). It is interesting to note that in the
chapel on the left we can still see some of the heraldic emblems decorated, concerning the house of Urgell.
60. The layout of the tomb is seen in a 1918 photograph of the background Salvany (Biblioteca de Catalunya, ref. SaP_449_02).
This location seems original, and that was what Monfar saw in the seventeenth century (MONFAR 1853, I, 530).

Hemos visto que uno de los legados “ad opera” del testamento del conde Jaume correspondía

61. Carmen Berlabé already pointed out the French edge affiliation of these two keystones and that they differed from those

54. Pere el Cerimoniós, hermano del conde Jaume, donó en 1353 a San Martín del Valle de Onsera una imagen, de plata, del

62. This combination of a shield with the arms of Aragon and Urgell-quartered, although another only has checks, is found

santo patrón a caballo, que fue ejecutada por el argentero Pere Bernés (RUBIÓ 1908-1921, II, 101, doc. CVIII).

in the church of Sant Miquel in the same town, and also on the triumphant arc in the chapel of Sant Miquel in the church of

55. El acuerdo se logró en una reunión a la cual asistieron las partes implicadas y que se celebró el 16 de septiembre del

Santa Maria in Balaguer - remember that the shields surrounding the key is repaired and therefore can not be considered

1351 en la iglesia de Sant Salvador de Balaguer. Véase MONFAR 1853, II, 196-198; TIMONEDA 1880, 139-147; POU 1913, 23-

in this argument. The combination justifies the desire of Ermengol X not to combine the arms of Urgell with any other, ie,

25; SANAHUJA 1965, 327.

a way of keeping a permanent heraldic arm which was violated by his successors (FITÉ 1997, 145; FITÉ-PUIG 2009, 13-16).

56. Estos emblemas se advierten en diferentes lugares de la capilla, pero hay que tener presente que la actual clave de

63. We know, for example, that since the twelfth century, and even in 1415, the monastery of Poblet had a large farm in

vuelta, con la Virgen María y el Niño, junto con los pequeños escudos que lo rodean, son producto de una restauración

Torredà, in Castelló de Farfanya (ALTISENT 1972, 13-14 and 119; VILARRÚBIAS 1992, 58-63 and 158-164). The arms of Ponç

contemporánea. En cualquier caso, es interesante recuperar aquí la descripción que realizó Monfar: “Escogido el lugar, se

de Copons also appear in the main hall of the castle at Verdú, as the town and the surrounding area were the property of

dió principio á la fábrica del templo, y la condesa doña Cecilia hacia largas limosnas: á su cuesta se reedificó esta capilla

Poblet Monastery.

de san Miguel, y fué lo que primero se hizo, y en ella, mientras se tardaba en lo restante de la obra, se celebraban los oficios

64. At the time of publishing – the first study of Berlabé on Santa Maria in Castello de Farfanya, the shield with the coat of

divinos, y si bien se advierte, se conoce que fué hecho antes que lo restante de la iglesia. En la bóveda hay muchos escu-

arms of Comenge corresponding to the third section of the nave was also not in its original location (BERLABÉ 1993, 567,

dos, unos cono las armas de los condes de Urgel solas, que sueño los jaqueles de oro y negro, y otras cono las del conde

fig. 2).

don Pedro, que eran uno escudo en palo, á la mando derecha dos palos de los de Aragon, y á la izquierda los jaqueles”

65. The appearance of the heraldry of the Countess in Castelló de Farfanya can be compared with her personal stamp, a

(MONFAR 1853, II, 201).

quartered shield combining parts of the coats of arms of Aragon and Urgell (1st to 4th), with shields showing the arms of

57. Sabemos que en 1507 el maestro de obras de la iglesia era Joan de Gainza (FITÉ 2007, 346).

Comenge (2nd and 3rd) (MATEU 1967, 31). This shows that Cecília had heraldry comprising of two double heraldic shields,

in the second and third section of the nave (BERLABÉ 1993, 566).
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a Santa Maria de Castelló de Farfanya, una villa que se convirtió en uno de los enclaves más impor-

we cannot say the work was completed without the intervention of Count Pere, her son (MONFAR

tantes del condado, y de aquí que los condes tuvieran allí una residencia. Hemos visto que el conde

1853, II, 228).

Alfons y Teresa d´Entença se habían implicado en la construcción de la iglesia de Sant Miquel, en la
parte baja de la villa, que debía de estar muy avanzada hacia 1313 (FITÉ-PUIG 2009, 11-16). Es posible,

The artistic splendour of the house of Aragon-Urgell: Pere II

por lo tanto, que una vez finalizado este proyecto se iniciara la completa renovación del antiguo tem-

Cecília de Comenge died in 1384 and was buried in Santa Maria d’Almatà (SANAHUJA 1965, 187)66.

plo castral, quizás por iniciativa de los condes Jaume y Cecília, a pesar de que desconocemos la fecha

A widow since 1347 and since the heir was still very young, she served as a tutor and administrator of

de inicio. Se ha dicho que el proyecto fue promovido a título individual por Cecília a partir de 1347

the county until her son, Pere II d’ Urgell, could carry out his tasks on his own67. Pere guided the des-

(BERLABÉ 1993, 563-579; BERLABÉ 2003, 197)58, pero lo cierto es que existen argumentos para atrasar

tiny of the county between 1348 and 140868. Analyzed in perspective we can say that he became one

unos años el inicio de las obras. Además del testamento del conde Jaume (1344), una serie de eviden-

of the most important promoters of Catalonia art of his time, only surpassed by some members of the

cias dentro del terreno de la escultura nos dirigen a unos años antes. La primera viene dada por la ya

royal house. Of all of the family it was Pere who showed a greater inclination which can be seen in the

mencionada tumba del conde Ermengol IX, hijo del conde Ponç I y que murió niño, al cabo de pocos

art forms69. Educated probably at the royal court, he was a nephew of Pere III el Cerimoniós, this direct

días de heredar el condado (1243). La erección alrededor del 1314 del panteón condal de Bellpuig de

relationship with his environment would influence the formation of his exquisite taste. Add to this his

les Avellanes, por parte de Ermengol X, seguramente motivó la construcción de este nuevo sepulcro,

economic potential, which allowed him to live, surrounded by luxury and purchase products of a high

un encargo del cual podemos hacer responsable o bien al mismo Ermengol X (FITÉ 1997, 140) o bien

artistic quality70. It was put by Monfar in the seventeenth century, when he said that “(...) fué hombre

a los condes Jaume y Cecília (ESPAÑOL 1995, 179-182; ESPAÑOL 2007a, 86). Por el estilo, cercano al

muy sabio, valiente y rico; dejó grandes tesoros y riquezas, y de los condes de Urgel, antecesores

del autor de los sepulcros de Bellpuig de les Avellanes, se trata de una obra que hay que datar en los

suyos, fué el que poseyó mejores estados, lugares y rentas” (MONFAR 1857, II, 248). He also said of him

años veinte o treinta del siglo XIV.

that “(...) no había señor en Cataluña ni en la tierra del rey de Aragón, que tuviese ni mejores castillos,

Esta vinculación estilística se puede hacer extensiva a la decoración escultórica de las capillas

ni edificios mas suntuosos que el conde de Urgel” (MONFAR 1857, II, 228 -229). These palaces and re-

que encontramos a ambos lados del presbiterio. Hay que situarla en la estela del Maestro de Angle-

sidences were also luxuriously decorated: “(...) de joyas, colgaduras y otras alhajas semejantes habia

sola y del autor de las tumbas de Les Avellanes59, por lo cual no descartamos que pudiera efectuarse

tanta abundancia, que tenia mas de diez castillos tan bien alhajados, que en cualquier ocasion llegara

al mismo tiempo que el sepulcro de Ermengol IX, que justamente se ubicaba en un pequeño nicho

el rey á ellos se pudiera aposentar con toda su casa” (MONFAR 1857, II, 249).

abierto tocando a la capilla del lado del Evangelio60. El mismo estilo se detecta en la clave de vuelta

The extremely refined taste of the count can be explained as being inherited from his parents,

del presbiterio, con la representación de Cristo acompañado de dos ángeles ceroferarios; así como

as we have analysed, collecting books and promoting various works of artistic interest. Other fac-

en la clave de vuelta del primer tramo de la nave, donde se muestra a la Virgen María y el Niño en-

tors must have been the influence of being educated in the royal court, and even the influence of

tronizados61. En conclusión, los vínculos estilísticos de estas claves de vuelta con el entorno artístico

his second wife, Margarida de Monferrato (1364-1420), whom he married in 1375 (MONFAR 1853 II

mencionado permiten atrasar unos años el inicio de la construcción de la iglesia y, además, nos si-

252-259; XURIGUERA 1977)71. She was the daughter of Joan II el Paleòleg, Marquis of Monferrato and

túan, nuevamente, ante una obra de promoción condal donde se introduce esta escultura de regusto

Imperial Vicar in Italy, descendant of the Paleòleg emperors; and Isabel of Mallorca, daughter of the

afrancesado, como ya hemos tenido ocasión de analizar más arriba.

deposed Jaume III of Mallorca. Margarida must have forged a strong artistic culture in the northern

Algunos de los emblemas heráldicos que encontramos en diferentes lugares del templo tam-

Italian peninsula, in Lombardy, in the dominions of her father’s family. Presumably during this time of

bién permitirían atrasar la cronología de la construcción. Así, entre los seis escudos que rodean la

learning she had direct contact with high quality artistic products. Her mastery of Latin, ancient cul-

clave de vuelta del presbiterio encontramos tres, partidos, que mezclan los palos de Aragón y el

ture, music and poetry is proven according to correspondence with Violant de Bar, the wife of Count

ajedrezado —más un cuarto, posible, que conserva mal la policromía—, otro con el castillo alusivo a
Castelló de Farfanya, y un último con la cabra de los Cabrera. La existencia de este último emblema

an allusion to the county and another to her lineage of origin. As we will see, among the Gothic plaster fragments of Castle

remite forzosamente a Ermengol X, el último representante de la dinastía de los Cabrera al frente del

Formós in Balaguer that are preserved in the Museu de La Noguera, we see two that show the shield with the bars and the

condado, y su presencia da sentido al papel de esta escultura, que entronca con el estilo del Maestro

checks – one of them is damaged, the one with the checks —and another with the arms of Comenge—.

de Anglesola y el autor de los sepulcros de Bellpuig de les Avellanes. Es posible, pues, que Ermengol
se implicara de alguna forma en la remodelación del templo, a pesar de que en su testamento no
encontramos ningún legado “ad opera”, sino solamente uno de veinte maravedís y otro para cirios
destinados al Santísimo (MONFAR 1853, II, 50). La presencia de la cabra, por tanto, podría convertirse
en un recuerdo de Ermengol X como benefactor del templo. Al respecto hay que tener presente que
Cecília de Comenge († 1384), esposa del conde Jaume I (1328-1347) y gran impulsora de las obras
de Santa Maria de Castelló de Farfanya, aparece varias veces gestionando dinero del albaceazgo de
Ermengol X (MONFAR 1853, II, 196-198; SANAHUJA 1965, 211, 265, 278 y 327), del que se pudo destinar
dinero para la construcción. Así, el uso de esta financiación podría explicar la presencia del emblema

66. “En este mismo año [1384], á 16 de junio, murió doña Cecilia de Comenge, mujer que fué de don Jaime de Aragon,
conde de Urgel, y fué sepultada en la iglesia de Nuestra Señora de Almata, de la ciudad de Balaguer: ignórase, empero, en
qué lugar” (MONFAR 1857, II, 221-222).
67. For example, in 1356 she acted on behalf of her child in a conflict with the noble Pedro Xérica about a horse. Four years
later the Countess still appeared alongside her son in a lawsuit against Elvira of Focesin a conflict related to the town of
Huerto (RODRIGO 1991, 75 and 78, docs. 478 and 507).
68. We do not know his date of birth, but according Monfar, in 1359, at the time of signing the marriage with Beatriu de
Cardona he was less than twenty years but more than sixteen (MONFAR 1853, II, 251). We must infer, therefore, that he was
born between 1339 and 1343.
69. The first approach to Count Pere in artistic promoting owed to FITÉ 1997, 143 and ss. Cfr. CORREDERA 1973, 190-193.
70. I remembered a character who lived shortly after him, the famous Italian humanist Lorenzo Valla, through an anecdote
that was collected and disseminated after the time of Diego Monfar “El conde don Pedro gustaba mucho de tener atesorado
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58. Español propuso que se iniciara hacia 1330 (ESPAÑOL 1995, 182) y Fité cuando Jaume I todavía estaba vivo (FITÉ 2007,

mucho dinero de oro y plata de diversos reinos y provincias, y esto en gran abundancia: teníalo en escritorios y arquillas,

145-146).

y tan apretados unos con otros, que era imposible poderlos sacar con las manos, porque los metía por fuerza, de canto y

59. Hay que descartar, por lo tanto, que fueran añadidas con posterioridad al acabamiento del templo, como hasta ahora

en ringlera, apretándolos y entremetiéndolos con martillo; y cuando llegaban á Castelló [de Farfanya] algunos forasteros,

se había defendido (BERLABÉ 1993, 569; BERLABÉ 2003, 197-198). Los motivos y temas de esta escultura deben ponerse

les preguntaba qué genero de moneda querian, y pidiendo ellos de la que corria en la region donde iban, los entraba en

en conexión con los que aparecen en el claustro de Santes Creus, que son de evidente filiación francesa (ESPAÑOL 2011,

su tesoro y ofrecia de la que ellos pedian; pero como estaban tan achocados, era imposible sacarlos con las manos; y de

169-175). Es interesante hacer notar que en la capilla de la izquierda todavía pueden intuirse algunos de los emblemas

estas burlas tomaba él gran gusto, y mucho mayor de que corriera por el mundo la fama de su riqueza” (MONFAR 1857,

heráldicos que la decoraban, relativos al casalicio de Urgell.

II, 249-250). According to Santiago Sobrequés, Count Pere was a good administrator, a virtue that he inherited from his

60. La disposición del sepulcro la advertimos en una fotografía del año 1918 del fondo Salvany (Biblioteca de Catalunya, ref.

mother, who bequeathed to his son Jaume the Unlucky, a heritage that made him the first gentleman of the country (SO-

SaP_449_02). Esta ubicación parece ser la original y es la que vio Monfar en el siglo XVII (MONFAR 1853, I, 530).

BREQUÉS 1957, 144 -146).

61. Carmen Berlabé ya apuntó la filiación filofrancesa de estas dos claves de vuelta y las diferenció de las ubicadas en el

71. The marriage seems to have been held in July, according to a letter in which Mata d’Armanyac, the wife of Infant Joan,

segundo y tercer tramo de la nave (BERLABÉ 1993, 566).

excuses her attendance because she is pregnant (ROCA 1929, 80).

de los Cabrera junto a las armas de los condes y de la villa de Castelló. Los escudos que combinan las
armas de Aragón y Urgell, en cambio, podrían aludir a los condes Jaume y Cecília, quienes hicieron
uso de esta combinación heráldica en sellos privados (SAGARRA 1908, 317-318; MATEU 1967, 31-32).

Pere’s cousin, King Joan I72.
The memory of Count Pere as a character that prompted a major arts policy remained in
the time of Diego Monfar (MONFAR 1853, 228). He was the first to formulate a list of the monuments

Por otro lado, hay que destacar la combinación heráldica que se da en el entorno de la clave de

that were erected or that were reformed in the time of Pere, among which we count the beautification

vuelta del primer tramo de la nave, donde volvemos a encontrar el escudo partido con los palos de

of the Castell Formós in Balaguer, the principal residence of the counts and the show of power; the

Aragón y el ajedrez, junto con otro en que solamente aparece el ajedrezado62, un tercero relativo a

completion of the so-called “casa de la comtessa” in Balaguer located near the count’s mill, near the

la villa y, finalmente, un escudo con un báculo abacial y un último relativo a la familia Copons. Los

convent of Sant Domènec73; the reformed castle in Agramunt74; the works in the residence of the cou-

dos últimos se han relacionado con Ponç de Copons, abad de Poblet entre 1316 y 1348, monasterio

nts in Castelló de Farfanya; the work of the cloisters in Àger (FITÉ 1997, 157-160; FITÉ 2003, 193-196),

que tenía derechos sobre Castelló de Farfanya (BERLABÉ 1993, 566; BERLABÉ 2003, 197-198)63. En el

where he also enjoyed residence; and their possible involvement in the completion of the churches

segundo tramo de la nave, en cambio, entre los cuatro escudos que rodean la clave de vuelta con la

of Santa Maria of Castelló de Farfanya75 and Sant Miquel – today Santa Maria in Balaguer. In hindsight

Anunciación —que no es afín al estilo del entorno del Maestro de Anglesola—, dos de ellos muestran

this later listing has joined other works like the two angels who have their heraldry and are reused in

el escudo partido con las armas de Aragón y Urgell, un tercero con la heráldica de la villa y un último

the public fountain of Castelló de Farfanya, whose exact origin is unknown, although they may have

con las armas de Cecília de Comenge. El tercer tramo de la nave se remataba con una clave de vuelta

come from either Santa Maria or the residence in the town of the counts (BERLABÉ 1993, 577-578, fig.

con la Coronación, hoy derruida y mutilada, estilísticamente afín al anterior, y que presentaba varios

8; FITÉ 1997, 146-147). Also added to the set of their artistic works is the altarpiece in Albesa, carved in

escudos alrededor, entre los que también estaba el de Cecília de Comenge64. La presencia de los

the late fourteenth century (FITÉ 2008b, 61-90; FITÉ-PUIG 2009, 15); or the murals of Sant Miquel in

emblemas de la condesa en estos dos últimos tramos evidencia su papel en el acabamiento de la

Montmagastre (1375-1408), now exhibited at the Museu Nacional d’Art de Catalunya (VELASCO-FITÉ

obra65, sin poder descartarse que en la finalización de los trabajos interviniera también el conde Pere,

2011, 133-143). Also is his possible participation in the construction of a bridge in an undetermined

su hijo (MONFAR 1853, II, 228).

place in Ribagorça -possibly the Terrantona Valley-, according to a request for pardons that the count,

El esplendor artístico de la casa de Aragón-Urgell: Pere II
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along with representatives of numerous towns of that region, addressed to the Pope from 1 April 1405
(CUELLA 2005, 119-120, docs. 210-211).

Cecília de Comenge murió en 1384 y fue sepultada en Santa Maria d´Almatà (SANAHUJA 1965,

Among one of the first important steps of the Count that is documented is a trip to

187)66. Viuda desde 1347 y, dado que el heredero era todavía muy joven, ejerció como tutora y ad-

Valencia in 1351 accompanied the royal troops, to prevent a possible attack of Infante Ferran, son of

ministradora del condado hasta que su hijo, Pere II d´Urgell, pudo desarrollar las tareas que le eran

Alfons de Castella (MONFAR 1853, II, 203). This date can be marked as the beginning of his promotion

propias67. Pere rigió los destinos del condado entre 1348 y 140868. Analizada su figura en perspectiva

of artistic works, which first focussed on projects initiated by his parents and which had remained

se puede afirmar que se convirtió en uno de los promotores artísticos más importantes de la Cata-

unfinished, like the paintings in Santa Maria in Castelló de Farfanya and Sant Miquel and Santa Maria

lunya de su tiempo, solamente superado por algunos miembros de la casa real. De toda la alcurnia

in Balaguer. These are projects in which the Count must have been guided strongly by his mother,

condal Pere fue quien mostró una mayor inclinación y quien se dejó seducir de una forma más evi-

Cecília de Comenge. Also pending completion was the monastery of the order of Santa Clara in Ba-

dente por las formas artísticas69. Educado, probablemente, en la corte real —era sobrino de Pere III

laguer, work that remained from the time of his father. The community had finally and recently been
installed in the former church of Santa Maria d’Almatà, but reforming works to the existing building

62. Esta combinación de un escudo con las armas de Aragón y Urgell —aunque acuartelado— con otro que solamente
muestra el ajedrezado la encontramos en la iglesia de Sant Miquel de la misma villa y también en el arco triunfal de la capilla
de Sant Miquel de Santa Maria de Balaguer —recordamos que los escudos que rodean la clave están rehechos y por eso

still remained to be carried out.
The environment of luxury and pomp that surrounded Count Pere is also reflected in a number of

no se pueden tener en cuenta en esta argumentación. La combinación se ha justificado por el deseo de Ermengol X de no

72. This correspondence reveals the existence of a cordial relationship that was then broken as a result of the marriage

combinar las armas de Urgell con ninguna otra, es decir, como un tipo de permanencia heráldica de esta voluntad que sus

between Jaume, son of Margarita, and the Infanta Isabel (PONSICH 2005, 156).

sucesores infringieron (FITÉ 1997, 145; FITÉ-PUIG 2009, 13-16).

73. Monfar commented that Count Pere “acabó la casa de campo de Balaguer, que llamaban la Casa Fuerte de la Condesa,

63. Sabemos, por ejemplo, que desde el siglo XII, y todavía en 1415, el monasterio de Poblet poseía una importante granja

que estaba junto al monasterio de Predicadores” (MONFAR 1853, II, 228). In another moment he says it is located “donde

en Torredà, en el término de Castelló de Farfanya (ALTISENT 1972, 13-14 y 119; VILARRÚBIAS 1992, 58-63 y 158-164). Las

ahora es la capilla de Nuestra Señora de la Horta” (MONFAR 1853, II, 481). The house was found next to a hostel known as

armas de Ponç de Copons también aparecen en la sala principal del castillo de Verdú, puesto que la villa y sus tierras eran

“La Fassina” and at the end of 1417 or 1418 it remained annexed to the monastery of Predicadores, according to an order of

propiedad del monasterio de Poblet.

Alfons el Magnànim (MONFAR 1853, II, 516; SANAHUJA 1930, 146).

64. En el momento de publicarse el primer estudio de Berlabé sobre Santa Maria de Castelló de Farfanya, el escudo con las

74. Agramunt was one of the major sites in the county, with a castle-residence of which there is no trace remaining. In this

armas de Comenge correspondiente al tercer tramo de la nave también se encontraba fuera de su emplazamiento original

town, we assume that in the count’s palace, there were some important meetings held during the interim after the death of

(BERLABÉ 1993, 567, fig. 2).

Martí l’Humà, between Count Jaume and the Bishop of Lleida, the Urgellian Pere de Cardona, and also a meeting of leaders

65. La aparición de heráldica de la condesa en Castelló de Farfanya puede compararse con su sello privado, un escudo

of the county to raise money to defend the succession to the kingdom (LLADONOSA 1966, 251-252; COSTAFREDA 2013,

acuartelado en sauter donde se combinan escudos partidos con las armas de Aragón y Urgell (1º y 4º), con escudos que

139). The only description that is preserved of this building is that of Monfar, but he only notes that “aunque pequeño, era

muestran las armas de los Comenge (2º y 3º) (MATEU 1967, 31). Esto demuestra que Cecília empleó una doble heráldica

edificio muy hermoso y bien trazado” (MONFAR 1853, II, 228). This residence must have been attached to the structure of

integrada por dos escudos, uno alusivo al condado y otro a su alcurnia de origen. Como veremos más adelante, entre los

the castle, its origin the late Middle Ages, it had a chapel presided over by a statue of the Virgin and Child, of the second

fragmentos de yeserías góticas del Castell Formós de Balaguer conservados en el Museu de la Noguera, encontramos dos

half of the fourteenth century. We could put its construction to be coinciding with the reforms promoted by the Count. The

que muestran el escudo partido con las barras y ajedrezado —uno de ellos mutilado, solo con el ajedrezado— y otro con

statue is now owned by the Museu de Lleida: diocesan and regional (inv. 337), and has recently been restored and loaned

las armas de los Comenge.

to the parish of Santa Maria in Agramunt. The castle was partially destroyed during the War of the Reapers, although in

66. “En este mismo año [1384], á 16 de junio, murió doña Cecilia de Comenge, mujer que fué de don Jaume de Aragon,

the early eighteenth century there were still some structures, including the chapel, as seen in a map of 1708. It has been

conde de Urgel, y fué sepultada en la iglesia de Nuestra Señora de Almata, de la ciudad de Balaguer: ignórase, empero, en

calculated that it occupied an area of about 2.000 m (BERTRAN 2013, 36-41).

qué lugar” (MONFAR 1857, II, 221-222).

75. This intervention may have to be left hanging, as the heraldic emblems preserved the keystones of the building can not

67. Por ejemplo, en 1356 actuó en representación de su hijo en un conflicto con el noble Pedro de Xérica en relación con

be associated directly to him. In any case, the work of the castle in Farfanya was extended during the second half of the

unas caballerías. Cuatro años después la condesa todavía aparece junto a su hijo en un proceso contra Elvira de Foces por

fourteenth century and it may, therefore, be that the count played a role in the completion of the building, along side his

un conflicto relacionado con la villa de Huerto (RODRIGO 1991, 75 y 78, docs. 478 y 507).

mother. Nor can we rule out that he financed the implementation of some of the liturgical furnishings that we know come

68. Desconocemos su fecha de nacimiento, pero, según Monfar, en 1359, en el momento de firmar los capítulos matrimo-

from this church, as the three stone altarpieces of the last third of the fourteenth and early fifteenth century, the largest

niales con Beatriu de Cardona, tenía menos de veinte años y más de dieciséis (MONFAR 1853, II, 251). Hay que deducir,

currently in the Church of Sant Miquel; that of Sant Andreu, scattered in various museums and collections; and that of Santa

pues, que nació entre 1339 y 1343.

Ursula and Sant Nicolau, preserved in the Museu de Lleida (636 inv.). As we have seen, heraldry confirms the intervention of

69. La primera aproximación actual a la figura del conde Pere como promotor artístico la debemos a FITÉ 1997, 143 y ss.

his mother in the construction, but these altarpieces, however, show nothing that allows us to connect them to the Count.
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el Cerimoniós—, esta relación directa con el entorno áulico condicionó la formación de su exquisito

references, taken together they indicate the extent to which attitudes emulated in organizing a lavish

gusto. Tenemos que añadir su gran potencial económico, que le permitió vivir rodeado de lujo y

and ostentatious environment. In addition it is revealed in the words of minstrels and troubadours

adquirir productos y manufacturas artísticas de gran calidad70. Lo puso de manifesto Monfar en el

and hired minstrels. One was Erman Hans, “Minstrel of Count Pere d’Urgell”, who appears in 1381 in

siglo XVII, cuando afirmaba que “(...) fué hombre muy sabio, valiente y rico; dejó grandes tesoros y

the court of Pere el Cerimoniós and the same year he was in found in one of the schools with fellow

riquezas, y de los condes de Urgel, antecesores suyos, fué el que poseyó mejores estados, lugares y

minstrels (ANGLÈS 1925, 165; ANGLÈS 1936, 624). From his name, it is clear that he was from abroad,

rentas” (MONFAR 1857, II, 248). También dijo de él que “(...) no había señor en Cataluña ni en la tierra

probably German.

del rey de Aragón, que tuviese ni mejores castillos, ni edificios mas suntuosos que el conde de Urgel”

The presence of musicians and minstrels with the counts dates back to the time of Jaume and

(MONFAR 1857, II, 228-229). Estos palacios y residencias estaban, además, lujosamente decorados:

Cecília de Comenge, parents of Count Pere76. It is likely, therefore, that the influence that Cecília had

“(...) de joyas, colgaduras y otras alhajas semejantes habia tanta abundancia, que tenia mas de diez

on her son in these matters was important, as she was originally from Languedoc. This can to be seen

castillos tan bien alhajados, que en cualquier ocasion llegara el rey á ellos se pudiera aposentar con

with two songbooks that belonged to him, and in another study of the text of a catalogue devoted to

toda su casa” (MONFAR 1857, II, 249).

the library of Count Pere. Information like this gives us a character who revelled in music and lyrics,

El gusto extremadamente refinado del conde se explicaba por la herencia recibida de sus padres

like his cousin, King Joan I, a lover of kindness, which are well known artistic hobbies, literature and

quienes, como hemos tenido ocasión de analizar, atesoraron algunos libros y promovieron empresas

music. These common interests promoted a relationship that extended to other areas, which culmina-

artísticas interesantes. Otros factores de incidencia debieron de ser la posible educación recibida en

ted in exchanges77. We see the King’s request to the Count for a bombarda – a wind instrument, “the

la corte real e incluso el ascendiente de su segunda mujer, Margarita de Monferrato (1364-1420), con

biggest and the best conductors have this”; or if the offer was made, first, about minstrels who had

quien contrajo matrimonio en 1375 (MONFAR 1853 II, 252-259; XURIGUERA 1977)71. Era hija de Joan

gone to Montpellier and then others who wanted to go to Paris and were named as “all of them are

II el Paleòleg, marqués de Monferrato y vicario imperial en Italia, descendiente de los emperadores

best learned from our Spain” (ROCA 1929, 339 and 348-349).

paleólogos; y de Isabel de Mallorca, hija del destronado Jaume III de Mallorques. Margarida debía de
tener una sólida cultura artística forjada en el norte de la península itálica, en la Lombardía, dentro

This emulation environment was based on a real relationship with the monarchs, which passed

directo con productos artísticos de calidad. Lo prueba su dominio del latín, la cultura antigua, la

through the mutual exchange of objects and servants, as seen in the case of minstrel Hans, as well

música y la poesía, según se desprende de su correspondencia con Violant de Bar, mujer del primo

as being referred to in manuscripts78. There was also a clear relationship in areas such as superstition

del conde Pere, el rey Joan I72.

and magical healing practices, which the Count had been associated with since his youth. We have

El recuerdo del conde Pere como personaje que impulsó una importante política artística per-

deduced that he had possible contacts with the Girona lineage of Axarau, comprising of a group of

manecía perenne en tiempos de Diego Monfar (MONFAR 1853, 228). Él fue el primero en formular una

people who practiced exorcisms against the bites of poisonous animals, who in 1350 was granted a

enumeración de los monumentos erigidos de nuevo o que fueron reformados en tiempos de Pere,

license to collect alms “i que porten lletra del comte d’Urgell”79.

entre los cuales hay que contar el embellecimiento del Castell Formós de Balaguer, la residencia

Count Pere appears to possess objects as unique and appreciated as unicorn horns, which were

principal de los condes y el máximo exponente de su poder; el acabamiento de la denominada “casa

attributed to have prophylactic properties. It seems that the Count had that which was preserved in

de la comtessa”, ubicada también en Balaguer, cerca del molino del conde, al lado del convento de

the Old Cathedral of Lleida and had been loaned by Ot of Montcada, supposedly as a result of his will

Sant Domènec73; la reforma del castillo de Agramunt74; las obras de la residencia que los condes

and the foundation of the family chapel. Infante Joan learned of their existence and their properties

Cfr. CORREDERA 1973, 190-193.
70. Lo recordaba un personaje que vivió poco tiempo después de él, el célebre humanista italiano Lorenzo Valla, a través

to combat infertility and requested it from them. However, the bishop informed him that it had been
taken by the Count, and then the Infante was put in contact with him to try to get it from them, either

de una anécdota que recogió y difundió tiempo después Diego Monfar: “El conde don Pedro gustaba mucho de tener

the whole or a portion. Count Pere did not show much interest in letting him have any, but his cousin

atesorado mucho dinero de oro y plata de varios reinos y provincias, y esto en grande abundancia: teníalo en escritorios

was insistent, and he provided him with it in 1377. He sent the future King a piece (ROCA 1921, 152-153;

y arquillas, y tan apretados unos cono otros, que era imposible poderlos sacar cono las manos, porque los metía miedo

ROCA 1929, 400-401). The correspondence between them reveals that Count Pere was interested in

fuerza, de canto y en ringlera, apretándolos y entremetiéndolos cono martillo; y cuando llegaban á Castelló [de Farfanya]
algunos forasteros, las preguntaba qué genero de moneda querian, y pidiendo ellos de la que corría en la region donde
iban, los entraba en su tesoro y ofrecia de la que ellos pedian; pero como estaban tan achocados, era imposible sacarlos
cono las manos; y de estas burlas tomaba él grande saboreo, y mucho mayor de que corriera miedo el mundo la fama de
su riqueza” (MONFAR 1857, II, 249-250). Según Santiago Sobrequés, el conde Pere fue un buen administrador —una virtud
que heredó de su madre— que legó a su hijo, Jaume el Dissortat, un patrimonio que lo convirtió en el primer caballero del
país (SOBREQUÉS 1957, 144-146).
71. El matrimonio parece que se celebró en el mes de julio, según leemos en una carta en que Mata d´Armanyac, esposa del
infante Joan, excusaba su asistencia por motivo de su embarazo (ROCA 1929, 80).
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de los dominios de la familia paterna. Hay que suponerle, pues, una formación elevada y un contacto

the properties of the item in question, and when the Infante satisfied his curiosity by sending him a
letter about the last issue he responded at once, where he said he would do his best to get him two
horns, one of which was preserved in Roncesvalles and another “en una esgleya ermitana de illa de
mar” (RUBIÓ 1908-1921, II, 185-187, doc. CXCIX; 921, 159-161; ROCA 1929, 405-407)80.
Similar properties were attributed to a stone that was apparently owned by Margarida de Monferrato, who in 1375 gave it to her niece Mata d’Armanyac, wife of Infante Joan, who had trouble getting
pregnant. In a letter that we know Mata wrote, she stated that “la vostra pedra quens donas nos ha fet

72. Este epistolario manifiesta la existencia de una relación cordial, posteriormente rota a raíz del matrimonio de Jaume, hijo

76. In 1351 for the royal court are “Andreu de Bonach et Guillem de Bonach, juglars del senyor infant don Jacme”, while in

de Margarida, con la Infanta Isabel (PONSICH 2005, 156)

1351 there is a P. Berart “juglar del comte d Urgell” (ANGLÈS 1925, 163). In the will of Count Pere, on the contrary, are listed

73. Monfar menciona que el conde Pere “acabó la casa de campo de Balaguer, que llamaban la Casa Fuerte de la Condesa,

the trumpeters Bernat Forcadell and Joan Fexuc (MONFAR 1853, II, 274).

que estaba junto al monasterio de Predicadores” (MONFAR 1853, II, 228). En otro momento comenta que se encontraba

77. Although protocol and the direct family relationship meant there was a relationship between Joan and Pere d’Urgell the

“donde ahora es la capilla de Nuestra Señora de la Horta” (MONFAR 1853, II, 481). La casa se encontraba cerca del hostal

Count maintained the relationship between them both, when for example he arranged and paid for a birthday celebration

conocido como “La Fassina”, y hacia 1417 o 1418 restó anexionada al monasterio de predicadores, según una orden de

in the cathedral in Barcelona. It coincided with the death of the monarch and the Count could not attend the ceremony and

Alfonso el Magnánimo (MONFAR 1853, II, 516; SANAHUJA 1930b, 146).

sent the abbot of Sant Pere d’Àger “et quedem militem”. He also gave 100 candles and three cloths of gold, one of which

74. Agramunt era uno de los enclaves importantes del condado, con un castillo-residencia del que no hemos conservado

“vores cum armis suis” (CINGOLANI 2013, 90, doc. 6).

ni un solo vestigio. En aquella villa, suponemos que en el palacio condal, se celebraron algunos encuentros importantes

78. See our text about the library of Count Pere published in this catalogue.

durante el interregno posterior a la muerte de Martí l´Humà, como una entre el conde Jaume y el obispo de Lleida, el urge-

79. Arxiu Diocesà de Girona, ref. U-015-01388 fol. 218v. It is supposed that it is the same story that was referenced by Josep

llista Pere de Cardona, y también una reunión de prohombres del condado para recaudar dinero para defender la sucesión

Maria Marquès, although without specifying the source document and no allusions to the Count (MARQUÈS 1994, 24).

al reino (LLADONOSA 1966, 251-252; COSTAFREDA 2013, 139). La única descripción que conservamos de este edificio la

80. Unicorn horns had a certain prestige among the family of the count, because a few years later his granddaughter Elio-

ofrece Monfar, a pesar de que solo apunta que “aunque pequeño, era edificio muy hermoso y bien trazado” (MONFAR 1853,

nor, daughter of Count Jaume el Dissortat, had some which she had lent to Queen Maria of Castella (GIMÉNEZ 1901, 440,

II, 228). Esta residencia debía de ser una estructura aneja al castillo de origen alto-medieval, que tenía una capilla presidida

doc. CCLXXVI; COSTAFREDA 2003, 63).

tenían en Castelló de Farfanya; la obra del claustro de Àger (FITÉ 1997, 157-160; FITÉ 2003, 193-196),

molt de be e sapiats que som feta prenys de Nadal ença del qual prenyat vos havets part e del qual

donde igualmente disfrutaba de residencia; y su posible intervención en la finalización de los templos

nos trobam ens sentim be”. It was a stone similar to that possessed by Charles V of France, embedded

de Santa Maria de Castelló de Farfanya75 y Sant Miquel —hoy Santa Maria— de Balaguer. “A poste-

with gold and arranged with pearls, emeralds and rubies (ROCA 1921, and 78 133; ROCA 1929, 376).

riori” a este listado se han incorporado otras acciones señaladas, como los dos ángeles que lucen

The faith of Margarida in the properties of objects of this type was one of the defining features of her

su heráldica y que se encuentran reaprovechados en la fuente pública de Castelló de Farfanya, de

personality. This explains why following the surrender and imprisonment of her son she was surroun-

los cuales se desconoce el origen exacto, a pesar de que a la fuerza tienen que proceder o bien de

ded by certain characters who, through bizarre predictions and prophecies like those of Anselm Tur-

Santa Maria o bien de la residencia condal que había en la villa (BERLABÉ 1993, 577-578, fig. 8; FITÉ

meda or Joan de Rocatallada, who advanced the release of el Dissortat (BOFARULL 1868, II, 236-238,

1997, 146-147). También se han añadido al conjunto de sus empresas artísticas el retablo de Albesa,

262-263, 265-266, 270, 289-293 and 278); or even who came to believe in the alleged power of shirts

esculpido a finales del siglo XIV (FITÉ 2008b, 61-90; FITÉ-PUIG 2009, 15); o las pinturas murales de

that could fly and would be offered to them by a monk or a doctor (GIMÉNEZ 1901 186 216 227, 345-

Sant Miquel de Montmagastre (1375-1408), hoy conservadas en el MNAC (VELASCO-FITÉ 2011, 133-

346)81. It is likely to have been well known that the Countess was a fan of these kinds of superstitious

143). Hay que tener también presente su posible participación en la construcción de un puente en un

practices, and hence Ferran d’Antequera, in a letter to his son Alfons, declares that Margarida has

lugar indeterminado de la Ribagorça —posiblemente en el valle de Terrantona—, según una petición

plans to assassinate him “ ab fatillerias, verins e altres machinoses engins e ab altres coses a humana

de indulgencias que el conde, junto con los representantes de numerosas villas de aquella región,

natura contrarias” (ROCA 1929, 438, Doc. XX). In this context we can see the despair of Margarida,

dirigió al Papa el 1 de abril de 1405 (CUELLA 2005, 119-120, docs. 210-211).

who trusted the power and properties of relics, and who gave her son a bag containing several relics

Entre las primeras actuaciones importantes del conde documentamos un viaje a Valencia en

(BOFARULL 1868, II, 140). There was a fluid exchange of gifts and presents of an artistic nature bet-

1351, acompañando a las tropas reales, para prevenir un posible ataque del infante Fernando, hijo de

ween Count Pere and the Catalan monarchs that can be deduced from conserved documents. We

Alfonso de Castilla (MONFAR 1853, II, 203). Esta fecha puede marcar, por lo tanto, el inicio de su tarea

see in the time of Pere el Cerimoniós, when the King, in 1366, gave Count Pere a set of clothing82; and

como promotor artístico, que pudo tener como primer foco de atención aquellos proyectos iniciados

we also see Joan I (1380), when preparing for his marriage with Violant de Bar in Perpignan asked for a

por sus progenitores y que habían quedado inacabados, como las mencionadas obras en Santa Maria

series of luxurious materials to embellish the royal palace in the city, especially rugs, requested from

de Castelló de Farfanya y Sant Miquel de Balaguer. Se trata de proyectos en que el conde debió de ser

Queen Sibil·la, the bishops of Barcelona and Girona, and the Counts of Urgell and Empúries (ROCA

guiado con firmeza por su madre, Cecília de Comenge. Quedaba también por concluir el monasterio

1929, 108-112)83. Count Pere’s tapestries hung from the walls not only in the Count’s palace in Bala-

de las clarisas de Balaguer, una empresa de compleja materialización que se arrastraba desde los

guer, we know that there was a room called “dels paraments” (DOMINGO 1997, 141)84, but also other

tiempos de su padre. La comunidad, finalmente, se había instalado hacía poco en la antigua parroquia

residences as Castelló de Farfanya, where in 1413 there is evidence of the existence of “un drap de ras

de Santa Maria d´Almatà, pero restaban por efectuarse reformas en este edificio preexistente.

hun ha istoriada una casa de cervo” (GIMÉNEZ 1901, 364). The possession of such works justified the

El entorno de lujo y fastuosidad que rodeaba al conde Pere se ve igualmente reflejado en una
serie de referencias que, leídas en conjunto, indican hasta qué punto emulaba actitudes áulicas en la

10

Count stating in his will that Roman Stevar should be responsible for ensuring the good care of the
upholstery and clothes in the chamber (MONFAR 1853, II, 274).

organización de un entorno fastuoso y de ostentación. Además de deleitarse con las letras, también

The Counts of Urgell fully participated in events and celebrations organized by the royal family,

lo hacía con los juglares y la lírica trovadoresca, siempre asociada a la música, y de aquí que tuviera

where they came into contact with a series of practices and objects whose very nature represented

ministriles a sueldo. Uno de ellos era Erman Hans, “ministrer del conde Pere d´Urgell”, quien en 1381

royalty. This is the case of the coronation ceremonies, such as that of Martí l’Humà, held in Zaragoza

nos aparece en la corte de Pere el Cerimoniós y que aquel mismo año se iba a Flandes a una de las ha-

in 1399, which was attended by the son of Count Pere, Jaume, who received the privilege of carrying

bituales “scholas” —encuentros— con compañeros de oficio (ANGLÈS 1925, 165; ANGLÈS 1936, 624).

the sceptre of the King during the ceremony held at La Seu, and at the entrance to the banquet,

Por el nombre, es evidente que se trataba de alguien foráneo, seguramente germánico.

which was held at the palace Aljaferia (CARBONELL 1997, II, 181 and 184). His future wife, Isabel, sister

La presencia de músicos y juglares junto a los condes se remontaba a los tiempos de Jaume

of King Martí, took the sceptre of the Queen85 . From this we can infer privilege which is more evident

y Cecília de Comenge, padres del conde Pere76. Es muy probable, por lo tanto, que el ascendiente

later in a letter from 1404, in which King Martí requested Count Pere to allow the return of Juame to

que Cecília ejerció sobre su hijo en estas cuestiones fuera importante, dado que era originaria del

his service, probably because he was well integrated into the royal court (CARBONELL 1997, 180-189;

Languedoc. Este hecho ha de analizarse junto a la posesión de dos cancioneros que relacionamos
con él y que estudiamos en otro texto del presente catálogo, dedicado a la biblioteca del conde Pere.
Noticias como estas nos sitúan ante un personaje que se deleitaba con la música y las letras, al igual
que hacía su primo, el rey Joan I, “l’aimador de la gentilesa”, del cual son bastante conocidas sus
aficiones artísticas, literarias y musicales. Estos intereses comunes potenciaron una relación que se

81. One witness in the process against the Count d’ Urgell told of Margarida’s interest to get the formula of a wine that
caused drowsiness and could be administered to jailers who watched el Dissortat, so that he could flee (BOFARULL 1868,
II, 281 i 365).
82. “Item I alcandora de drap de lin blancha; item I albernuç de badench blanch: item una aljuba de drap de seda malaqui,
ab lo camp groch, ab algunes obres d’or, forrada de sendat vermell de grana; item I gramalla devellut vermell, fresada de
fres d’or de Venecia, forrada de taffata sarraynesch; item una amema de lenç blancha crua; item I alfilem en taula; item I

por una talla de la Virgen María con el Niño, de la segunda mitad del siglo XIV. Pudo ser ejecutada, por lo tanto, coincidiendo

maysiat de seda quaix vermell de grana fet a manera de manil de barber, ab les orles blaves; totes aquestes coses d’alli ençà

con la reforma promovida por el conde. La imagen hoy en día es propiedad del Museu de Lleida: diocesano y comarcal (inv.

on comença la alcandora de drap de lin blancha, donam al comte d’Urgell” (RUBIÓ 1908-1921, I, 211, doc. CCXV). Traditional

337), y en fecha reciente ha sido restaurada y cedida en depósito a la parroquia de Santa Maria d´Agramunt.

historiography has always stressed that Count Pere and his mother Cecília separated themselves from the court of Pere

75. Esta posible intervención habrá que dejarla en suspenso, dado que los emblemas heráldicos conservados en las claves

el Cerimoniós because of the conflicting character of the monarch, and would remain outside the political problems that

de vuelta del edificio no pueden asociarse directamente a su persona. En cualquier caso, la obra de Castelló de Farfanya

derived from his complex personality. The relationship of uncle and nephew, however, did not vanish completely, as we can

se prolongó durante la segunda mitad del siglo XIV y es posible, por lo tanto, que el conde jugara algún papel en la finali-

see from the said donation and some other times. For example, at one point Count Pere inquires of the King “sobrel fet de

zación del edificio, junto a su madre. Tampoco se puede descartar que financiara la ejecución de algunos de los elementos

generació de mascle e de fembra” which ended with the sending of the Jewish doctor Salomó Caravida to dispel the doubts

de mobiliario litúrgico que sabemos que proceden de aquel templo, como los tres retablos de piedra del último tercio del

of the Count (ROCA 1929, 376).

siglo XIV e inicios del XV: el mayor, actualmente en la iglesia de Sant Miquel; el de San Andrés, disperso en varios museos y

83. The value of this document was already highlighted by GUDIOL 1918.

colecciones; y el de Santa Úrsula y San Nicolás, conservado en el Museu de Lleida (in. 636). Como hemos visto, la heráldica

84. It is a name that we find in other palaces in Barcelona, Valencia, Zaragoza and Perpignan, and that it means the main

confirma la intervención de su madre en la construcción, pero estos retablos, en cambio, no muestran ninguna divisa

hall of the palace, in which took place public receptions, banquets, etc.

personal que permita asociarlos a la voluntad condal.

85. It is possible that this is a sceptre of goldsmith Joan Palomar, made with gold intended for the coronation of the mo-

76. En 1351 en la corte real aparecen “Andreu de Bonach et Guillem de Bonach, juglars del senyor inffant don Jacme”, mien-

narch (DOMENGE 2012, 67). On the other hand, Joan Fexuch, trumpeter of Jaume d’Urgell, who took part in the ceremony,

tras que en 1351 encontramos un tal P. Berart, “juglar del comte d Urgell” (ANGLÈS 1925, 163). En el testamento del conde

received two gold florins from the Barcelona Council (SCHWARTZ-RACE 1892, 111). This trumpeter is already under the

Pere constan, por otra parte, los trompetas Bernat Forcadell y Joan Fexuc (MONFAR 1853, II, 274).

command of his father, Count Pere, who in his will, rewards him with 300 sous 1408 (MONFAR 1853, II, 274).
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extendía hasta otros ámbitos y que se concretó en intercambios fluidos77. Lo vemos en la solicitud

COSTAFREDA 2013, 136)86. All this culminated with the appointment of Jaume as the King’s deputy to

que hace el rey al conde de una bombarda —un instrumento de viento—, “la pus gorda o de maior

the Kingdom of Aragon, 1407 (RODRIGO 1991, 103, doc. 694).

compás daquelles dos qu’vuestros ministrers han haduytes”; o el ofrecimiento que le hizo, primero,

Count Pere, like his cousins Joan I and Martí l’Humà, was a great lover of jewels made with ma-

de unos ministriles que habían marchado a Montpellier y, después, de otros que querían marchar

terials such as gold and silver, and complemented with pearls and stones that contributed to their

a París y que según se decía eran “los mejores sueño de toda espanya aprendido de los nuestros”

brilliance and mesmerizing effect. These objects were often lavish diplomatic gifts giving prestige to

(ROCA 1929, 339 y 348-349).

those who gave and strengthened family relationships and political alliances. The presence of these

Lujo y devoción en la corte del conde Pere: joyeles y reliquias

items among the possessions of the Earl speaks not only of his exquisite taste and sophistication and
the magnificence surrounding him, but his participation in this present giving culture which also in-

Este entorno de emulación real se basaba en una relación directa con los monarcas, que pasaba

cluded other types of gifts, such as slaves, horses or harnesses87. In this case we do not have any jewel

por el intercambio mutuo de objetos y servidores, como hemos visto en el caso del ministril Hans

that can be associated with documents with regard to these practices, but in view of his high rank in

y como veremos también al referirnos a los manuscritos78. Hay que ponerlo también de manifiesto

royal circles and his diplomatic travels, which took him at some time to Italy and it is easy to deduce

en relación con ámbitos como el de la superstición y las prácticas mágico-curativas, a las cuales el

that there were benefits from this network of relationships in obtaining certain objects88. In addition,

conde se mostró afín desde su juventud. Lo podemos deducir de los posibles contactos que mantuvo

the high purchasing power of incomes resulted in him becoming the richest man in Catalonia, which

con el linaje gerundense de los Axarau, integrado por un grupo de personas que practicaban exorcis-

may also provide justification of the acquisitions.

mos contra las mordeduras de animales venenosos, a quienes en 1350 se les concedió licencia para

It is possible that some were inherited from his father, Count Jaume I, although no references to

reunir limosnas “i que porten lletra del comte d´Urgell”79. El conde Pere aparece poseyendo objetos

this have been preserved. The only evidence that we have is a luxurious silver dish of 5.000 salaries,

tan singulares y apreciados como los cuernos de unicornio, a los cuales se atribuían propiedades

which he pledged in Girona on 18th August 1344 totalling 5.000 salaries to Guillem de Bellera and

profilácticas. Parece ser que el conde se había llevado el que se conservaba en la Seu Vella de Lleida y

in stories, members of his house89. This does not rule out that Count Pere could not have such items

que había sido cedido por Ot de Montcada, suponemos que a raíz de su testamento y de la fundación

from pledges from major figures like the King, and bearing in mind that the monarchy had to resort to

de la capilla familiar. El infante Joan se enteró de su existencia y de sus propiedades para combatir la

this practice regularly to finance itself. An example of this is the pledging in 1398 of a large collection

infertilidad, por lo cual lo solicitó. Sin embargo, el obispo le informó que se lo había llevado el conde, y

of jewels and relics from the Royal Chapel by Martí l’Humà, who received a loan of 40.000 florins to

de aquí que el infante se pusiera en contacto con él para mirar de conseguirlo, ya fuera entero o algún

meet his needs. When approaching the date of his coronation, the King wanted to recover the assets

fragmento. El conde Pere no mostró mucho interés en cederlo y de aquí que su primo se lo reclamara

pledged and so requested the Government and the Counsellors of Barcelona, but he did not have the

insistentemente, hasta conseguir que se lo facilitara en 1377. En prueba de agradecimiento el futuro

liquidity to redeem the loan. There then began a long recovery process of jewels and relics that lasted

rey le envió un fragmento estuchado (ROCA 1921, 152-153; ROCA 1929, 400-401). El intercambio epis-

until after the ceremony, as the King had to ask permission to the main authorities and gentlemen of

tolar entre ellos evidencia que el conde Pere se interesó por las propiedades del fetiche en cuestión y

the country. During this process, an important role was played by Count Pere d’Urgell, head of the

el infante satisfizo su curiosidad enviándole una carta donde le respondía sobre este último asunto, a

council of the King, and his son Jaume, who had put obstacles on their return, as the deputies did

la vez que aprovechaba para pedirle que hiciera lo posible para conseguirle dos cuernos más, el que

not want to return the jewels without their consent, which finally came (ADROER 1979, 115-117, doc.

se conservaba en Roncesvalles y otro “en una esgleya ermitaña de isla de mar” (RUBIÓ 1908-1921, II,

201 and 208).

185-187, doc. CXCIX; ROCA 1921, 159-161; ROCA 1929, 405-407)80.

To get an idea of the Count’s family treasure in this area the inventory of goods seized by Ferran

Propiedades similares se atribuían a una piedra que según parece era propiedad de Margarida de

d’Antequera in 1413 from Jaume II is particularly illustrative, many of which he had inherited from his

Monferrato, y que en 1375 cedió a su sobrina Mata d´Armanyac, esposa del infante Joan, que teníapro-

father (see appendix). It states a series of objects made of gold and silver decorated with precious

blemas para infantar. Sabemos esto por una carta que Mata le dirigió, en la cual manifestaba que “la

stones, pearls and enamel. One of the most spectacular and sumptuous must have been a “fontana

vostra pedra quens donas nos ha fet molt de be e sapiats que som feta prenys de Nadal ença del qual

daurada ab III lehons en los peus e ab un orifany sobre en lo cap lo qual porta un castell ab diverses

prenyat vos havets part e del qual nos trobam ens sentim be”. Debía de tratarse de una piedra similar a

besties ab son smalts d’Urgell”. Among the highlights also mentioned “una copa ab son cobertor

la que poseía Carlos V de Francia, engastada en oro y arreglada con perlas, esmeraldas, balajes (ROCA

dargent daurada ab dos senyals durgell ab corona e angels entorn ab son pinnacle en la summitat del

1921, 78 y 133; ROCA 1929, 376). La fe de Margarida en las propiedades de objetos de este tipo fue uno
de los rasgos definitorios de su personalidad. Esto explica que, a raíz de la rendición y encarcelamiento de su hijo, se rodeara de determinados personajes que, a través de rocambolescas predicciones y
profecías como las de Anselm Turmeda o Joan de Rocatallada, avanzaban la liberación del Dissortat
(BOFARULL 1868, II, 236-238, 262-263, 270, 278, 289-293); o, incluso, que llegara a creer en el poder
de unas supuestas camisas que tenían la virtud de hacer volar a aquel que las vistiera, y que le fueron
ofrecidas por un fraile y un médico (GIMÉNEZ 1901, 186)81. Es probable que fuera muy conocida la afición

86. It is certainly a second letter of 16 June 1406, when the King asked the same (GIRONA 1909-1910, 198). The relationship
encouraged the monarch to give some presents to Jaume, especially since in 1407, when they become brothers in-law.
Thus, on February 4, 1408 he gave him “I falcó grifant ab que cacets per amor de nos” because Jaume was a big fan of
hunting. At the same time, his sister Isabel, who was pregnant, gave him a set of “algunes joies que portets per amor de nos”
(GIMÉNEZ 1901, 234-235, doc. XLV). Even on occasion the King gave the couple the service of his personal physicians, and
wrote to Isabel to inquire about her health when he was away (GIRONA 1915, 626, doc. 17, 645, doc. 46). That the relationship was quite close is also demonstrated by the offer made by the King for Jaume to be godfather at the christening of the
couple’s first child and the Count was appointed, first, to Lieutenant General of the Kingdom of Aragon, and later Governor
General of all kingdoms (COSTAFREDA 2013, 137-138).
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77. Aunque el protocolo y el parentesco directo lo hacían necesario, la relación mantenida en vida con Joan I motivó que

87. One view of this situation is from DOMENGE 2009, 343-344 and DOMENGE 2012, 64-79.

Pere II d’Urgell pagase la celebración de un aniversario a la catedral de Barcelona coincidiendo con la muerte del monarca.

88. In 1399 the King sent Count Pere to Lombardia as part of a diplomatic embassy addressed to the Duke of Milan (GA-

El conde no pudo asistir a la ceremonia, y envió al abad de Sant Pere de Àger “et quedam militem”. Igualmente, donó 100

RRIDO 2010, 188, 197 and 209). It is possible that Count Pere made a trip to the papal court in Avignon, since on 27th

cirios y tres trapos de oro, en uno de los cuales hizo hacer “vores cum armis suis” (GINGOLANI 2013, 90, doc. 6).

December 1371 Pope Gregory wrote to thank the submission of “duets pulchros equos” (VINCKE 1936, 480, doc . 634). In

78. Véase nuestro texto sobre la biblioteca del conde Pere publicado en este mismo catálogo.

1383 there is also a record of the gift of a “bell cavall (...) ab son arreament” to Queen Violant de Bar (PONSICH 2005, 179,

79. Arxiu Diocesà de Girona, ref. U-015-01388, fol. 218v. Suponemos que se trata de la misma noticia que referenció Josep

doc. 5), perhaps in compensation for the loan of a book by Godofroid de Bouillon about which we talk in our article on the

Maria Marquès, aunque sin especificar la fuente documental y sin aludir al conde (MARQUÈS 1994, 24).

library of the Count published in this catalogue. King Joan, however, flattered him with two asses that, in turn, he gave the

80. Los cuernos de unicornio tuvieron un cierto predicamento entre la familia del conde, puesto que unos años después

King of France. The relationship with Joan I is fluent in this area as it is well documented the delivery of a mule to the Count

su nieta Elionor, hija del conde Jaume el Dissortat, poseía uno que prestó a la reina María de Castilla (GIMÉNEZ 1901, 440,

(ROCA 1929, 316 and 319).

doc. CCLXXVI; cfr. COSTAFREDA 2003, 63).

89. Arxiu Diocesà de Girona, ref. U-008-00529, fol. 106v; al fol. 134v please cancel the loan. On 19th November 1348 the

81. Uno de los testigos del proceso contra el conde de Urgell relató el interés de Margarida para conseguir la fórmula de un

Bishop of Girona yielded to Ponç d’Altariba his right to a debt of 2.000, salaries, which was part of the 5.000 salaries that

vino que causaba somnolencia y que tenía que ser administrado a los carceleros que vigilaban al Dissortat, para que este

Count Jaume d’Urgell had recognized in 1343 (Arxiu Diocesà de Girona ref. D-159-00711, folio 13).

de la condesa a este tipo de prácticas supersticiosas y de aquí que Fernando de Antequera expusiera en

qual es sent Miquell”, which became a sign of devotion to the Saint in the city Barcelona90. Keep in

una carta a su hijo Alfonso que Margarida planeara asesinarlo “ab fatillerias, verins e altres machinoses

mind, however, that the relationship offered in this work is probably not complete because we have

engins e ab altres coses a humana natura contrarias” (ROCA 1929, 438, doc. XX)82.

evidence that Jaume and Isabel, along with Margarida de Monferrato, had to pledge several jewels to

El intercambio de presentes y regalos con connotaciones artísticas debía de ser fluido entre el

10

deal with the expenses of the siege and to pay those who provided help and service.

conde Pere y los monarcas catalanes, según deducimos de algunos documentos conservados. Lo

At his residence in Àger, in a chest, Pere also had some objects with similar characteristics, such

detectamos ya en tiempos de Pere el Cerimoniós, cuando el rey, en 1366, regaló al conde Pere un

as a strap and a silver crafted crown with pearls and precious stones (FITÉ 1985, 244). This crown

conjunto de indumentos83; y lo vemos también con Joan I (1380), que para preparar sus nupcias con

could perhaps identify with this “daur e de pedres fines” that remained in the hands of a shopkeeper

Violant de Bar en Perpinyà pidió toda una serie de materiales lujosos para embellecer el palacio real

after the siege of Balaguer 1413 (GIMÉNEZ 1901, 379, doc. CCXV). However, it was perhaps the last that

de aquella ciudad, especialmente tapices, que solicitó a la reina Sibila, a los obispos de Barcelona

Pere el Cerimoniós presented to Isabel in 1385 , which four years earlier had been used for the crow-

y de Girona, y a los condes de Urgell y de Empúries (ROCA 1929, 108-112)84. Los tapices del conde

ning of Sibil·la de Fortià, his mother (COSTAFREDA 2013, 134). We also know for eighty books from

Pere no solo colgaban de las paredes del palacio condal de Balaguer, donde sabemos que había un

the castle of Amposta, Count Peter made a pledge of “unam campanetam auri et unum anulum cum

aposento llamado “dels paraments” (DOMINGO 1997, 141)85, sino también de otras residencias como la

l pulcro balassio vel diamante”, which was later returned to him. It seems, however, that the Count

de Castelló de Farfanya, donde en 1413 tenemos constancia de la existencia de “un trapo de raso hun

did not return the books (ALANYÀ 2002, 266). It is quite possible that most of these jewels fell into

ha istoriada una casa de cervo” (GIMÉNEZ 1901, 364). La posesión de este tipo de obras justifica que

the hands of Jaume, as the will of Count Pere read that Margarida had delivered all his clothes, from

en el testamento del conde conste un tal Ramon Stevar, repostero, que debía de ser el encargado de

which were extracted pearls and precious stones because they had to be surrendered to the heir.

velar por estas tapicerías y las ropas de cámara (MONFAR 1853, II, 274).

Remember that pearls and gems were prized items with which owners built very intimate and direct

Los condes de Urgell participaban plenamente de aquellos actos y celebraciones convocados

links, and sometimes used in magical healing practices91. In any case, probably to compensate for

por la familia real, donde entraban en contacto con una serie de prácticas y objetos de cariz represen-

this, the Count gave Margarida a luxurious brooch “cum quadam smaragde in medio et sex margaritis

tativo propios del casalicio real. Es el caso de las ceremonias de coronación, como la de Martí l´Humà,

et sex balaix circumcirca” (MONFAR 1853, II, 275).

celebrada en Zaragoza en 1399, a la cual asistió el hijo del conde Pere, Jaume, quien recibió el privile-

However, this was not the only gem with any such characteristics that Margarida had, since in

gio de llevar el pomo del rey durante la ceremonia celebrada en la Seu, y también a la entrada al con-

1413, coinciding with the fall of Balaguer and the imprisonment of her son, she pledged to Barcelona

vite, que tuvo lugar en el palacio de la Aljafería (CARBONELL 1997, II, 181 y 184). Su futura esposa, Isa-

“un fermall de gran valor en lo qual son afixes tres balays grosses e tres perlles”, which was valued at

bel, hermana del rey Martí, llevó el cetro de la reina86. De este privilegio se infiere lo que más adelante

1.500 florins a very large amount (GIMENEZ 1901 375, doc. CCIX)92. It is possible that it was an object

se hará evidente en una carta del 1404, en la cual el rey Martí solicitaba al conde Pere que permitiera

that was mentioned in the statement of a witness in the process against Jaume el Dissortat, who had

el regreso de Jaume a su servicio, probablemente porque se encontraba muy integrado en la corte

heard that Margarida had pledged to a merchant for between 2,000 and 3,500 florins (BOFARULL

real (CARBONELL 1997, 180-189; COSTAFREDA 2013, 136)87. Todo ello culminará con el nombramiento

1868, II, 204). However, one of the most spectacular objects in the Counts’ family treasure must be
“una creu dor de altar de capella en tres troços en la qual havia VIII pedres vermelles VIII perles

pudiese huir (BOFARULL 1868, II, 281 y 365).

poques e en lo peu un safir en lo cayo e en la creu entre ab dues parts dos safirs e quator pedres ver-

82. En este contexto cabe mencionar la celebración de una misa en el Palacio Real de Valencia, oficiada por San Vicente

melles e quatre perles grosses e la dita creu ab les diles pedres e perles pesa tres onces mig quart”,

Ferrer, que conmemoraba el descubrimiento de las maquinaciones de Margarida para asesinar al monarca (VELASCO

which was seized by Ferran d’Antequera from Margarida. The King, aware of the great value of this

2008a, 397).
83. “Item I alcandora de drap de lin blancha; item I albernuç de badench blanch: item una aljuba de drap de seda malaqui,
ab lo camp groch, ab algunes obres d’or, forrada de sendat vermell de grana; item I gramalla devellut vermell, fresada de
fres d’or de Venècia, forrada de taffata sarraynesch; item una amema de lenç blancha crua; item I alfilem en taula; item I

cross, gave it to his wife, Leonor d’Alburquerque, and in 1415 ordered Diego Ferrandez de Vadillo, his
adviser, to eliminate it from the inventory of Balaguer so that no one could claim it (GIMÉNEZ 1901,
377-378, doc. CCXII)93.

maysiat de seda quaix vermell de grana fet a manera de manil de barber, ab les orles blaves; totes aquestes coses d’alli ençà

The family had another cross with similar characteristics that along with other jewellery, was sold

on comença la alcandora de drap de lin blancha, donam al comte d’Urgell” (RUBIÓ 1908-1921, I, 211, doc. CCXV). La historio-

to Anton de Luna, a great ally of Jaume el Dissortat, to finance the cause of the Count. According to

grafía tradicional siempre ha destacado que el conde Pere y su madre Cecília se apartaron de la corte de el Cerimoniós por
el carácter conflictivo del monarca y por la voluntad de quedarse al margen de los problemas políticos que se derivaban de
su compleja personalidad. La relación entre tío y sobrino, pese a ello, no desapareció del todo, como vemos en la donación
mencionada y en alguna otra noticia puntual donde se intuye un cierto tono confidente. Por ejemplo, en un momento dado

Monfar it was “a costly and sumptuous cross” that had been owned by the Duke of Berry, “que á mas
del oro y piedras que habia en ella, eran tantas las hechuras, que nadie entendió en querarla comprar”
(MONFAR 1853 II, 462)94. The figure is significant because it leaves room for multiple interpretations.

el conde Pere inquirió al monarca “sobrel hecho de generación de macho e de fembra”, que acabó con el envío del médico

Besides the importance of the object, remember that the former owner speaks of the symbolism of

judío Salomó Caravida para que desvaneciera las dudas del conde (ROCA 1929, 376).

this appropriation. Today there is no document showing direct relations with Count Pere and the Duke

84. El valor de este documento ya fue destacado por GUDIOL 1918.
85. Se trata de una denominación que reencontramos en otros palacios de Barcelona, Valencia, Zaragoza o Perpiñán, y que

90. GIMÉNEZ 1901, 359-360, doc. CLXXXVIII; cfr. POU 1913, 140; FITÉ 1997, 163-164. The volume and importance of civil

designa la sala principal del palacio, donde se efectuaban las recepciones públicas, los banquetes, etc.

inventoried items of jewellery in Balaguer justified that the will of Count Pere was preserved by Antoni Després, who was

86. Es posible que este cetro sea uno de los que obró el orfebre Joan Palomar, en oro, destinados a la coronación del mo-

given 200 salaries rather than silver vessels that had been commissioned (MONFAR 1853, II, 274).

narca (DOMENGE 2012, 67). Por otro lado, en la ceremonia participó Joan Fexuch, trompeta de Jaume d´Urgell, que recibió

91. Some texts of the time on lapidary topics deal with these issues. For example, balaix considered a stone that releases

dos florines de oro por parte del consejo barcelonés (SCHWARTZ-CARRERAS 1892, 111). Este trompeta ya consta a las órde-

evil thoughts of lust, brought peace between enemies and also was an effective antedote (DOMENGE 2012, 66). As for the

nes de su padre, el conde Pere, quien lo recompensó en su testamento de 1408 con 300 sueldos (MONFAR 1853, II, 274).

pearls, in the process against the Count of Urgell, a witness is documented to have said that Margarida gave forty or fifty

87. Se tiene constancia de una segunda carta, del 16 de junio de 1406, en que el rey solicitaba lo mismo (GIRONA 1909-

“big pearls” to an emissary who was given letters asking for aid to take to various dignitaries (BOFARULL 1868, II, 352).

1910, 198). La relación existente fomentó que el monarca ofreciera algunos presentes a Jaume, especialmente a partir de

92. It is in these years that the stop pins used as fasteners are layered and become used to supplement the bonnet, thus

1407, cuando se convirtieron en cuñados. Así, el 4 de febrero de 1408 le regaló “I falcó grifant ab que cacets per amor

become objects distinguishing those who owned them (TINTÓ 2005, 768).

de nos”, puesto que Jaume era un gran aficionado a la caza. Al mismo tiempo, a su hermana Isabel, que se encontraba

93. The inventory (1424-1426) of the dowry of gold for Leonor that was deposited in the monastery of Guadalupe (Cáceres)

embarazada, la obsequió con un conjunto de “algunas joyes que portets per amor de nos” (GIMÉNEZ 1901, 234-235, doc.

does not appear to have these characteristics (NIETO 1997, 39-66).

XLV). Incluso en alguna ocasión el monarca ofreció a la pareja el servicio de sus médicos personales, y escribía a Isabel para

94. All of this jewellery was offered for sale for 25.000 florins, the price went down to 10.000 and eventually sold for 6.000

interesarse por su estado de salud cuando se encontraba encinta (GIRONA 1915, 626, doc. 17; 645, doc. 46). Que la relación

(MONFAR 1853, II, 462-463). The process against the Count of Urgell that includes moving the jewels was“fama publicha”

era bastante estrecha también lo demuestra el ofrecimiento que Jaume hizo al rey de ser padrino de bautizo del primer

and the treasure included “argent e grans joies del comte Durgell” and had to be transported by sixteen or seventeen horses

hijo de la pareja y que el conde fuera designado, primero, lugarteniente general del reino de Aragón y, posteriormente,

(BOFARULL 1868, I, 282 i 298).

gobernador general de todos los reinos (COSTAFREDA 2013, 137-138).
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de Jaume como lugarteniente del rey en el reino de Aragón, en 1407 (RODRIGO 1991, 103, doc. 694).

of Berry, Joan of Valois (1340-1416) (AUTRAND 2010, 19-24), but it is not surprising that the Count

El conde Pere, al igual que sus primos Joan I y Martí l´Humà, fue un gran amante de los joyeles

possessed an object that was his because the Duke was the uncle of Violant de Bar, wife of Joan I95.

ejecutados con materiales nobles como el oro y la plata, y completados con perlas y piedras que

In any case, the relationship of the Count’s family with the Dukes of Berry is documented shortly after

contribuían a su brillo y efecto fascinante. Estos objetos suntuosos muchas veces eran producto de

the fall of 1413, when we see Isabel and Margarida repeatedly requesting help from the Duchess de

regalos diplomáticos que tenían por misión prestigiar a quien los regalaba, así como fortalecer las

Berry (Berry (BOFARULL 1868, II, 158-159, 172, 209, 215, 234, 247-248, 251-254, 259, 314-317, 326-328,

relaciones y alianzas político-familiares “inter pares”. La presencia de los mismos entre las posesiones

344; COSTAFREDA 2013, 145-146). This indicates that in preceding times the relationship had been

nobles del conde nos habla no solo de su exquisito gusto y de la fastuosidad y sofisticación que lo

cordial, and, as a result of this relationship, the object mentioned came into the hands of Count Pere.

rodeaba, sino de su participación en esta cultura de las presentallas que también incluía otro tipo de

As stated in the lawsuit against the Jaume el Dissortat, among the jewels that Anton de Luna took

regalos, como podían ser esclavos, caballos o arneses88. En su caso no hemos conservado ningún

to France to get funding to pay for the troops to rescue the Count’s family, were a chain and a gold

dije que pueda asociarse documentalmente a estas prácticas, pero, a la vista de su elevado rango

necklace, sold for 150 and 400 shields, respectively (BOFARULL 1868, I, 198). According to witnesses

dentro del entorno real más directo, y de sus viajes diplomáticos, que alguna vez lo llevaron a Italia,

questioned in the same process during the month of June 1413 Elionor, daughter of Count Pere and

es fácil deducir que se benefició de esta red de relaciones a la hora de obtener determinados obje-

sister of el Dissortat, gave all her jewellery, among which was a brooch “que aparie fos reliquiari”

tos89. Aparte, su elevado poder adquisitivo, fruto de unas rentas que lo convirtieron en el hombre más

with a gold chain and, in addition, a gold necklace. The witness said that Elionor’s jewels were part of

rico de Catalunya, también justifica que pudiera proveerse de los mismos a través de la adquisición.

the batch carried by Anton de Luna to France, but we do not know if it included the aforementioned

Es posible que algunos los heredara de su padre, el conde Jaume I, aunque no conservamos

jewels. A second witness said that among these jewels was an “esquerpa”, ie, a strap or belt, while

referencias que lo testifiquen. Únicamente tenemos constancia de que poseía una lujosa vajilla de

a third increased the list with“una corega dor ab parge negre de seda cuberta de pedres fines et de

plata, que empeñó en Girona, el 18 de agosto de 1344 por valor de 5.000 sueldos, gracias a Guillem

perles hun collar et altres joyells”, which was sold in Toulouse. Elionor acknowledged that she had

de Bellera y a Relats, miembros de su casa90. No descartamos tampoco que pudiera obtenerlos a par-

given her jewellery “forcibly and with tears” to her brother and her mother, and they were “perles

tir de prendas a importantes personajes como el rey, y más teniendo presente que la monarquía tuvo

grosses pedres fines et argent obrat” valued at between 25,000 and 28,000 florins (BOFARULL 1868,

que recorrer habitualmente a esta práctica para poder financiarse. Un ejemplo de lo que decimos es

II, 18 28, 32, 36-37, 39-40 and 46).

el empeño hacia 1398 de un importante conjunto de joyas y reliquias de la capilla real por parte de

Unfortunately, no object mentioned in the 1413 inventory of the family’s jewels remains, and the-

Martí l´Humà, quien había recibido un préstamo de 40.000 florines gracias a su consejo para atender

re are no other documents from the county that allude to works of this kind. Today, to recall them we

sus necesidades. Al acercarse la fecha de su coronación, el rey quiso recuperar los bienes empeña-

have to use the few documents of the time and other objects of the same characteristics that are kept

dos, y así lo solicitó a la Generalitat y a los consejeros de Barcelona, pero no disponía de liquidez para

elsewhere. Fortunately, and despite the fact that we do not have corroborative documentary, one of

redimir la prenda. Se inició entonces un largo proceso de recuperación de las joyas y las reliquias que

those gems that has come down to this day seems to be the property of Count Pere. We refer to the

se prolongó hasta después de la ceremonia, puesto que el rey tuvo que pedir permiso a las principa-

famous portapau reliquary that was given to the monastery of Sixena (Huesca), where he professed to

les autoridades y caballeros del país. En este proceso debían de jugar un importante papel el conde

God, his daughter Isabel. It is a magnificent jewel of gold, pearl, enamel on ronde bosse and precious

Pere d´Urgell, al frente del consejo del rey, y su hijo Jaume, quienes debían de poner impedimentos

stones, made around 1400 in a workshop in Paris (AINAUD 1994, 127-144; DOMENGE 2003 89 -134;

a la devolución, puesto que los diputados no querían devolver las joyas sin su consentimiento, que

ESPAÑOL 2009b, 289). It is one of the few examples of metalwork and jewellery civil of “Goldemail-

finalmente llegó (ADROER 1979, 115-117, doc. 201 y 208).

plastik” that has remained. This impressive work becomes the paradigm of treasure of Count Pere,

Para hacernos una idea del tesoro familiar de los condes en este ámbito es especialmente ilus-

and presumably he felt a great attachment to it. The exquisite combination of materials presents an

trativo el inventario de los bienes que Fernando de Antequera confiscó en 1413 a Jaume el Dissortat,

exceptional early work of Nacre (FRICKE 2012, 35-53), favouring the creation of light effects and cap-

muchos de los cuales los había heredado de su padre (véase apéndice). Constan una serie de objetos

turing colour. Unfortunately, today we can only see this magnificent work through photographs, as it

ejecutados en oro y plata decorados con piedras preciosas, perlas y esmaltes. Una de las piezas más

was stolen a few years ago from the safe of the Museu Nacional d’Art de Catalunya.

espectaculares y suntuosas debía de ser una “fontana daurada ab III lehons en los peus e ab un orifany

A receptacle like this was especially appropriate to guard an important relic. In this case, the

sobre en lo cap lo qual porta un castell ab diverses besties ab son smalts d’Urgell”. Entre los objetos

portapau contained in its lower part a cavity that held a fragment of the robe of Christ. The object

mencionados destaca también “una copa ab son cobertor dargent daurada ab dos senyals durgell ab

and relic turned this jewel into an absolute symbol of distinction and, that Count Pere gave it to the

corona e angels entorn ab son pinnacle en la summitat del qual es sent Miquell”, la cual la convierte

monastery, where he had professed his daughter, is a new indicator of its great worth. This type of tre-

en una muestra de la devoción por este santo dentro del casalicio condal91. Se debe tener en cuenta,

asure formed part of diplomatic relations established by European royalty at the time, and was often

sin embargo, que la relación que se ofrecía en este documento no debía de ser completa, puesto que

given as a sumptuous present on the occasion of political alliances, marriages and especially for New

88. Una aproximación a este panorama en DOMENGE 2009, 343-344 y DOMENGE 2012, 64-79.
89. En 1399 el rey envió al conde Pere a la Lombardía en el marco de una embajada diplomática dirigida al duque de Milán

Year celebrations (BÜTTNER 2001, 598-615). Objects with enamel on “ronde bosse” were exclusively
and available to royalty and characters like the Duke of Berry, so that Count Pere should be appraised

(GARRIDO 2010, 188, 197 y 209). Es posible que el conde Pere efectuara algún viaje a la corte papal de Aviñón, puesto que
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el 27 de diciembre de 1371 el Papa Gregorio le escribía para agradecerle el envío de “duos pulchros equos” (VINCKE 1936,

95. The latter always showed an intense Francophile character “havia muller francesa e era tot francés,” in the words of

480, doc. 634). En 1383 documentamos también el regalo de un “bell cavall (...) ab son arreament” a la reina Violant de Bar

Maria de Luna, his sister (RUBIÓ 1917-1918, 8; ESPAÑOL 2009b, 267-268; TERES 2009 13-15) —a first marriage was made

(PONSICH 2005, 179, doc. 5), quizás en compensación por el préstamo de un libro de Godofroid de Bouillon sobre el cual

with Mata d’Armanyac, sister of the first wife of the Duke—. This political marriage was linked to fluid cultural relations that

hablamos en nuestro texto dedicado a la biblioteca del conde publicado en este mismo catálogo. Al rey Joan, en cambio, le

materialized in some lavish gifts, including a large gold leaflet with enamel, pearls and precious stones that the Duke gave to

obsequió con dos asnos que este, por su parte, regaló al rey de Francia. La relación con Joan I en este ámbito debía de ser

Joan, probably a result of their link with Violant of Bar. It should be noted symptomatically on one of the wings is depicted “I

fluida, ya que también documentamos la entrega de un mulo por parte del conde (ROCA 1929, 316 y 319).

hom vell, feta a semblança del duch de Berri” (ESPAÑOL 2009b, 285; DOMENGE 2012, 68). For his part, King Joan gave the

90. Arxiu Diocesà de Girona, ref. U-008-00529, fol. 106v; en el fol. 134v se ruega cancelar el préstamo. El 19 de noviembre

Duke a stone called “betzar”, to which was attributed healing properties. We add that the presence in the Iberian Peninsula

de 1348 el obispo de Gerona cedía a Ponç d´Altariba su derecho sobre una deuda de 2.000 sueldos, que era parte de una de

of lavish items that had been owned by the Duke of Berry is still true today as with the “Santa Anita” in the cathedral of Tole-

5.000 sueldos que el conde Jaume d´Urgell le había reconocido en 1343 (Arxiu Diocesà de Girona, ref. D-159-00711, fol. 13).

do, that at one time was owned by Ferran d’Antequera; the portapau in the chapel of Conestable in the cathedral of Burgos;

91. GIMÉNEZ 1901, 359-360, doc. CLXXXVIII; cfr. POU 1913, 140; FITÉ 1997, 163-164. El volumen y la importancia de los ob-

or the reliquary in the shape of a comb in La Sue in Valencia. In addition, we are aware that on the other hand the Duke went

jetos de orfebrería civil inventariados en Balaguer justifican que en el testamento del conde Pere aparezca Antoni Després,

to different members of the Hispanic royal houses as a group of delivered to Carles III of Navarre who was pledged in 1446

a quien se entregaron 200 sueldos para que rindiera cuentas de los vasos de plata que le eran encomendados (MONFAR

in Barcelona. On these issues see DOMENGE 2009, 343-363; ESPAÑOL 2009b, 283-289.

1853, II, 274).

tenemos constancia de que Jaume e Isabel, junto con Margarida de Monferrato, empeñaron varias
joyas para poder hacer frente a los gastos del asedio y para pagar a aquellos que les prestaban auxilio
y servicios.

for the fact that not only did he own such an object but that he presented it to a religious centre96.
Returning to the inventory of jewels of 1413 (see Appendix), we can see it mentions some objects
which had the arms of Urgell and Montferrato on them. The heraldry was an effective way to present

En su residencia de Àger, dentro de un arca, Pere también tenía algunos objetos de característi-

the magnificence of someone or send certain messages to people. Thus, Count Pere used the art of

cas similares, como una correa de plata trabajada y una corona con perlas y piedras preciosas (FITÉ

heraldry so that certain artistic projects or specific objects remained forever associated with him. In

1985, 244). Esta corona tal vez podría identificarse con aquella “daur e de piedras finas” que permane-

this sense, almost all architectural works that we can relate to him show his arms, from which we can

cía en poder de un tendero de Balaguer después del sitio de 1413 (GIMÉNEZ 1901, 379, doc. CCXV). No

deduce that there was a lot of interest. The same can be said of the luxury objects in daily use, where

obstante, esta última quizás era la que Pere el Cerimoniós regaló a Isabel en 1385, con la cual se había

the use of heraldry is used to customize and to promote his own image and lineage, as we see in the

coronado cuatro años antes a Sibila de Fortià, su madre (COSTAFREDA 2013, 134). Sabemos también

pottery fragments recovered from the Castle Formós in Balaguer, where there are either the arms of

que, para conseguir unos ochenta libros del castellán de Amposta, el conde Pere dejó en prenda

Urgell or Monferrato. These emblems acted as marks of ownership, but also serves to beautify the

“unam campanetam auri et unum anulum cum I pulcro balassio vel diamante”, que posteriormente le

objects and their use in this context was widely used by the monarchy (TERÉS 2009, 22-25; DOMENGE

fueron restituidos. Parece, con todo, que el conde no devolvió los libros (ALANYÀ 2002, 266). Es muy

2014b, 99-117). This explains in part why it was done by the Count of Urgell, who was always concer-

posible que la mayoría de estas joyas pasaran a manos de Jaume, puesto que en el testamento del

ned to emulate certain attitudes for luxury and ostentation.

conde Pere leemos que se tenían que entregar a Margarida todos sus vestidos, de los cuales se tenían

These enamelled jewels that had the arms of Pere and Margarida and the ceramics recovered

que extraer las perlas y piedras preciosas porque tenían que entregarse al heredero. Hay que recordar

from the Palace of Balaguer can be put in relation to a document of 1408 which listed a cordovan that

que las perlas y gemas eran elementos muy apreciados, con los cuales los propietarios establecían

the Count had commissioned by Pere d’Àries, a merchant from Valencia (GIMÉNEZ 1901, 237-238,

vínculos muy íntimos y directos, a veces amparados en prácticas mágico-curativas92. En cualquier

doc. XLVIII; GIRONA 1915, 625, doc. 12). The document specifies that the Count had explicitly asked

caso, y seguramente para compensarlo, el conde entregó a Margarida un lujoso broche “cum quadam

the merchant many times and in various letters, “queus faes fer los dits paraments ab les dites vostres

smaragde in medio te sex margaritis te sex balaix circumcirca” (MONFAR 1853, II, 275).

armes”97 which again reveals the heraldry on personal objects that conveyed a certain image of their

Sin embargo no era esta la única joya con tales características que poseía Margarida, dado que

power. The Count did this for the last time when close to death, as stipulated in his will that his tomb

en 1413, coincidiendo con la caída de Balaguer y el encarcelamiento de su esposo, empeñó en Barce-

was erected in Santa Maria d’Almatà and on it a representation of “signum nostris” as could be verified

lona “un fermall de gran valor en lo qual son afixes tres balays grosses e tres perlles”, el cual se valoró

later by Monfar (MONFAR 1853, II, 271 and 278).

en 1.500 florines, una cifra realmente importante (GIMENEZ 1901, 375, doc. CCIX)93. Es posible que se

Typically, the Count used a shield with the stripes of Aragon and checks, that we can see on his

tratase del mismo objeto que se mencionó en su declaración uno de los testigos del proceso contra

coins (SANAHUJA 2008, 169), the design (SAGARRA 1908, 318-319; SAGARRA 1915 - 1932, II, 10-11, ref.

Jaume El Dissortat, que había escuchado de Margarida que la había empeñado a un mercader y que

290-291, lam. LXXXIX; TRENCH -COUNT 1985, 79)in the aforementioned ceramics of the Castle For-

valía entre 2.000 y 2.500 florines (BOFARULL 1868, II, 204). Con todo, uno de los objetos más espec-

mós and the tomb of Almatà. The widespread use of this shield by the Count led to it being included in

taculares de este tesoro familiar condal sería “una creu dor de altar de capella en tres troços en la qual

the famous Armorial de Gelre, attributed to Claes Heinenszoon, or Gelre, which was copied between

havia VIII pedres vermelles VIII perles poques e en lo peu un safir en lo cayo e en la creu entre ab dues

1370 and 1414. The manuscript is preserved in the Royal Library of Belgium (ms. 15652-56) and dis-

parts dos safirs e quator pedres vermelles e quatre perles grosses e la dita creu ab les diles pedres e

plays about 1.800 coats of arms throughout Europe. Page 62v is dedicated to the Crown of Aragon98,

perles pesa tres onces mig quart”, la cual fue incautada por Fernando de Antequera a Margarida. El

and it is significant that one of the heraldic emblems chosen was the Count of Urgell, next to the arms

monarca, consciente del gran valor de esta cruz, se la regaló a su esposa, Leonor de Alburquerque, y

of the Counts of Empúries and Prades, the Marquis de Villena, of Gasto de Moncada, of Luna, royal

en 1415 ordenaba a Diego Ferrandez de Vadillo, consejero suyo, que la eliminara del inventario levan-

emblems and some of the various kingdoms that made up the Crown of Aragon.

tado en Balaguer para que nadie pudiera reclamarla (GIMÉNEZ 1901, 377-378, doc. CCXII)94.

Although this was the most common symbol used, in some of their artistic projects Pere and

La familia poseía otra cruz de similares características que, junto con otras joyas, vendió Anton

Margarida used one from each of them, a double heraldic arm that combines different arms. In the

de Luna, gran aliado de Jaume el Dissortat, para financiar la causa del conde. Según Monfar, se trata-

case of Pere, he used the shield of Aragon with stripes and checks, as well as a second, with the stri-

ba de “una suntuosísima y costosa cruz” que había sido propiedad del duque de Berry, “que á mas del

pes of Aragon and the arms of Entença, as he was Lord and Baron Entença99. Margarida also used the

oro y piedras que había en ella, eran tantas las hechuras, que nadie entendio en querarla comprar”

first of these shields, plus a second one that combined the arms of Montferrato100. This combination

(MONFAR 1853, II, 462)95. El dato es significativo porque da lugar a múltiples interpretaciones. Aparte

of symbols appears in the mural paintings of Sant Miquel in Montmagastre (VELASCO-FITÉ 2011, 133-

de la importancia del objeto, el hecho de que se recuerde al antiguo propietario nos habla del sim-

143) and the altarpiece at Albesa (FITÉ 2008b, 88). In this case, the four compartments have double

bolismo de esta apropiación. A día de hoy no conservamos ningún documento que demuestre las

heraldic shields, three of them allude to Margarida, from which one can deduce a possible greater

relaciones directas del conde Pere con el duque de Berry, Juan de Valois (1340-1416) (AUTRAND 2010,
19-24), pero no es extraño que el conde poseyera algún objeto de él porque el duque era tío de Violant

10

96. The donation of the portapau to the monastery of Sixena could be understood in a context that may affect other
objects originating in this religious centre. We refer to a sculpture of the Virgin and Child, executed in high quality wood,

92. Algunos textos de la época de temática lapidaria tratan sobre estas cuestiones. Por ejemplo, el balaj (variante del rubí)

now preserved at the Museu de Lleida: diocesà i comarcal (inv. 316), identified traditionally as “la Virgen del Parlatorio”. A

se consideraba una piedra que liberaba de los malos pensamientos y la lujuria, llevaba paz entre los enemigos y, además,

model similar to the European centre -unusual in the Iberian Peninsula, belonging to the typology of the Schöne Madonnen

era un contraveneno eficaz (DOMENGE 2012, 66). En cuanto a las perlas, en el proceso contra el conde de Urgell se docu-

—Beautiful Virgin— executed in Bohemia in southern Germany between 1390-1425 following the international Gothic style

menta un testigo que afirma que Margarida libró cuarenta o cincuenta “grans de perles” a un emisario que tenía que llevar

(JANKE, 1993, 128; SUCKALE 2011, 230-231, fig.7). This timing fits well with the government of Count Pere, as he did with the

cartas de solicitud de ayuda a distintos destinatarios (BOFARULL, II, 352).

portapau, he could have given the image as a present to the monastery where he professed his daughter.

93. Es precisamente en aquellos años que los broches dejan de emplearse como elementos de sujeción de la capa y pasan

97. Later in the document it speaks of “quey ha fetes fer per ordinació e prechs vostres”.

a emplearse como complemento del bonete, con lo cual se convirtieron en objetos que distinguían especialmente a aque-

98. This matching folio reproduced from RIQUER 1983, II, 373, fig. 19.

llos que los poseían (TINTÓ 2005, 768).

99. These two shields are different works that can be attributed to the desire of the Count, such as in the cloister of Sant

94. En el inventario (1424-1426) del ajuar de orfebrería que Leonor depositó en el monasterio de Guadalupe (Cáceres) no

Pere in Ager (MONFAR 1853, II, 270; FITÉ 2003, 193-196), or the angels reused at the font of Castelló de Farfanya (BERLABÉ

consta ninguna cruz con estas características (NIETO 1997, 39-66).

1993, 577-578, fig. 8; ; FITÉ 1997, 146-147).

95. El conjunto de estas joyas se ofrecía a la venta por 25.000 florines, bajó el precio a 10.000 y, finalmente, se vendió por

100. The alms of Montferrat also appear in one of the shields of the burial box of Isabel d’Aragon († 1434) originally in the

6.000 (MONFAR 1853, II,462-463). El proceso contra el conde de Urgell recoge que el traslado de los “joiells” era de “fama

monastery of Sixena (Huesca). Isabel was the daughter of Pere and Margarida and, as already mentioned, professed in the

publicha” y que el tesoro contenía “argent e grans joies del comte Durgell” que se trasportaron con dieciseis y diecisiete

monastery. The tomb, executed in polychrome wood, is interesting because it combines the heraldry of her father (divided

caballos (BOFARULL 1868, I, 282 y 298).

shield with the arms of Aragon and Urgell) with her mother.
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de Bar, esposa de Joan I96. En cualquier caso, la relación de la familia condal con los duques de Berry

role for her in the work. As Pere and Margarida were married in 1375, both projects are dated from this

la documentamos poco después del desmoronamiento del 1413, ya que vemos a Isabel y Margarida

time. We know, also, that there must have been quite a few vessels of silver, tapestries and objects ge-

pidiendo reiteradamente ayuda a la duquesa de Berry (Costafreda 2013, 145-146). Esto indica que en

nerally exhibiting the heraldry of Montferrato, as Count Pere said in his will that they were bequeathed

tiempos precedentes la relación pudo ser cordial y que, fruto de esta relación, el objeto mencionado

to his wife (MONFAR 1853, II, 274) .

llegara a manos del conde Pere.

The choice of Margarida to show her proprietary currencies with her husband is a gesture com-

Según se recoge en el proceso contra Jaume el Dissortat, entre las joyas que Anton de Luna se

parable to that of Violant de Bar, whose arms were often seen with those of King Joan I on artistic

llevó a Francia para conseguir financiación para pagar las tropas que debían socorrer la familia con-

projects. Attitudes such as this allow us to associate with Count Pere and Margarida a set of liturgical

dal, había una cadena y un collar de oro que fueron vendidos por 150 y 400 escudos, socorrer a la fa-

vestments that are recorded in an inventory of the vestry of the Old Cathedral of Lleida 1488, now

milia respectivamente (BOFARULL 1868, I, 198). Según afirma alguno de los testigos interrogados en el

sadly missing. We refer to an area comprising “una capella de vellut negre per als anniversaris forrada

mismo proceso, durante el mes de junio de 1413 Leonor, hija del conde Pere y hermana del Dissortat,

de tela negra ab ses dalmatiques ab dues stoles e tres maniples floquades ab seda vermella ab senyal

cedió todas sus joyas, entre las que había un broche “que aparie fuera relicario” con una cadena de

del compte de Urgell e de la comptessa”101. This is mentioned in the heraldry of the Countess that su-

oro y, además, un collar también de oro. El testigo afirmó que formaron parte del lote llevado a Francia

ggests a possible link between Pere and Margarida, but it cannot be ruled out that it was bequeathed

por Anton de Luna, pero no sabemos si eran los mencionados más arriba. Un segundo testigo afirmó

by previous counts. Historically, linking the Counts of Urgell to the Cathedral of Lleida was very im-

que entre estas joyas había una “arisca”, es decir, una correa o cinturón, mientras que un tercero au-

portant, and a there are a number of documentary references corroborating this102. By flaunting their

mentaba la lista con “una corean dor con Pargea negro de seda cubierta de piedras finas te de perlas

arms the couple sought prestige, praise and to perpetuate the memory of their own lineages, and at

hun collar te otros joyells “, que fueron vendidos a Tolosa de Languedoc. La propia Leonor reconoció

the same time let everyone know who had funded these works. We must mention that the presence

que había cedido sus joyas “forcivolment te con llantos” a su hermano y su madre, y que eran “perlas

of the arms of Countess Margarida show that she may have played a major role in the realization of

gruesas piedras finas te plata obrado” valoradas entre 25.000 y 28.000 florines (BOFARULL 1868, II,

certain projects. The promotion of the arms of Montferrato can be linked with her personality, since

18, 28, 32, 36-37, 39-40 y 46).

sources mention she is a strong woman with important decision making power in matters relating to

Desgraciadamente, no hemos conservado ni uno solo de los objetos mencionados en el inven-

the county, and especially those related to the personal tragedy of her son103. This profile fits well with

tario de las joyas familiares de 1413, ni en el resto de documentos condales que hacen alusión a obras

an active promoter of the arts which, at certain times, could be comparable to that of her husband.

de este tipo. Hoy en día para poder evocarlos debemos recurrir a estas menciones documentales, a la

As we read in a document of 1409 (GIMÉNEZ 1901, 264, doc. LXXXI)104, in addition to the continuation

imaginación y a los escasos objetos con las mismas características que hemos conservado en otros

of the works at the Formós Castle following the death of her husband, the only personal initiative of

lugares. Afortunadamente, y aunque no lo podemos corroborar documentalmente, una de esas joyas

Margarida that we have documented is the foundation of the “insignem ecclesiam prope domum

que ha llegado hasta nuestros días parece ser que fue propiedad del conde Pere. Nos referimos al cé-

suam de Bellacull dictam vulgariter Beatitudini”, which has been impossible to locate, and for which

lebre portapaz-relicario que regaló al monasterio de Sigena (Huesca), donde había profesado su hija

she sought papal momentum through King Martí l’Humà105.

Isabel. Se trata de una magnífica joya en oro, nácar, esmaltes “sur ronde-bosse” y piedras preciosas,

The character of Count Pere was felt in all the lands of the county, especially in churches and

ejecutada hacia el 1400 en un taller del entorno parisino (AINAUD 1994, 127-144; DOMENGE 2003,

religious centres, to which he made donations of luxurious objects as a sign of faith and the desire

89-134; ESPAÑOL 2009b, 289; DOMENGE 2014c, 35-53). Se trata de una de las escasas muestras

to gain divine favour. The case of a given set of relics in the church of Vilanova de Meià is associated

de la orfebrería y la joyería civil típicas de la “Goldemailplastik” que han llegado hasta nuestros días.

with Count Pere. It was a chest, now lost, that was described at the end of the eighteenth century by

Esta impresionante obra es el paradigma del tesoro que poseía el conde Pere y es de suponer que

Father Jaume Pasqual, canon of the monastery of Bellpuig de Les Avellanes (VELASCO 2011b), which

sentía por ella una estima muy especial. La exquisita combinación de materiales que presenta, con un

refers to it in these terms: “En la Iglesia Parroquial de Vilanova de S. Salvador de Vilanova de Meyá se

excepcional y temprano trabajo del nácar (FRICKE 2012, 35-53), favorece la creación de efectos lumínicos y cromáticos cautivadores. Desgraciadamente, hoy solo podemos acercarnos a esta magnífica

101. Arxiu Capituar de Lleida section “Inventaris” Inventory of 1488, fol. 7V. One of these dalmatics, the deceased, the repair

obra a través de fotografías, ya que fue robada hace escasos años de la caja de seguridad del MNAC.

embroiderer ornamentation that year, a task for which he was to receive twenty sous (Arxiu Capitular de Lleida Compota

Un receptáculo como este era especialmente apropiado para custodiar una reliquia importante.
En este sentido, el portapaz contenía en la parte baja una cavidad que albergaba un fragmento de la
túnica de Cristo. Objeto y reliquia convertían esta joya en un absoluto símbolo de distinción, y que el
conde Pere lo regalara al monasterio donde había profesado su hija es un nuevo indicador de su gran

102. One of the oldest is connected with the erection of the cathedral of Lleida, when Count Ermengol VIII attended the
ceremony of laying the first stone. Otherwise, as said above, Infant Alfons and Teresa d’Entença were married there. Alfons
also appointed Ferrer Colom as governor of the county of Urgell, who immediately became bishop of Lleida (1334-1340)
(MONFAR 1853, I, 227-228, II, 127; SANAHUJA 1965, 287). We should add a second priest of Lleida, Pere de Cardona (1407-

poder económico. Este tipo de joyas formaban parte de las relaciones diplomáticas establecidas por

1411), brother of Beatriu, first wife of Count Pere was declared an Urgellista in the conflict of succession to the throne

la realeza europea del momento y a menudo se regalaban en forma de ofrenda suntuosa con motivo

(LLADONOSA 1966, 251-252); and that Berenguer Barutell, great archdeacon of La Seu, generously protected the women

de alianzas políticas, matrimonios y, especialmente, en las celebraciones de Año Nuevo (BÜTTNER
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Ornamentorum, vol. years 1464 to 1511, fol . 115r).

from the Count’s family after the collapse of 1413, as with the cousin of Isabel, wife of el Dissortat. In fact, in 1414 he was
processed by Pope Barutell, for having supported Count Jaume (MONFAR 1853, II, 226; COSTAFREDA 2013, 131-155)

96. El último, que siempre mostró un intenso talante francófilo —“havia muller francesa e era tot francès”, en palabras de

103. Several witnesses to the process initiated against Jaume el Dissortat after the fall of Balaguer, relate that the Count

María de Luna, su cuñada (RUBIÓ 1917-1918, 8; ESPAÑOL 2009b, 267-268; TERÉS 2009, 13-15)—, había maridado en prime-

did not take a single step without the consent of his mother. Margarida always refused to testify in the process, but was

ras nupcias con Mata d´Armanyac, hermana de la primera esposa del duque. Esta política matrimonial estuvo vinculada a

finally convicted and confiscated of all property, for the rebellion and crimes against his majesty (COSTAFREDA 2003, 58).

unas fluidas relaciones culturales, que se materializaron en algunos obsequios suntuarios, como un importante díptico de

104. As we point out in another part of this study, it is possible that this news could make reference to works in the “house

oro, con esmaltes, perlas y piedras preciosas que el duque regaló a Joan, seguramente, con motivo de su enlace con Violant

of the countess” located next to the monastery of Sant Domènec, a project in which Margarida also had prominence.

de Bar. Cabe destacar, sintomáticamente, que en una de las alas se representara “I hom vell, feta a semblança del duch

105. Margarida sought the royal intercession order for the Pope to grant money to the foundation. In this regard, King Marti

de Berri (ESPAÑOL 2009b, 285; DOMENGE 2012, 68). Por su parte, el rey Joan regaló al duque la piedra llamada “Betzar”,

wrote to the priest on May 7th, 1408 requesting him to allocate an appropriate amount for the work of Berenguer Gallart

a la cual se le atribuían propiedades apotropaicas. Debemos añadir que la presencia en la Península Ibérica de objetos

(BOFARULL 1868, II, 432-433, doc. IX; GIMÉNEZ 1901, 236, doc. XLVII). Gallart, was a generous man of stature who died in

suntuarios que habían sido propiedad del duque de Berry aún se atestigua a día de hoy con obras como la “Santa Anita”

the same year, he made important donations for pious causes, among others, the repair of churches in the city of Lleida.

de la catedral de Toledo, que en un momento dado fue propiedad de Fernando de Antequera; el portapaz de la capilla del

About the probate of Gallart and in his role as promoter of arts see VELASCO 2012, 71-73; VELASCO- FITÉ, forthcoming

Condestable de la catedral de Burgos; o el relicario en forma de peine de la Seu de Valencia. Además, tenemos constancia

(1); VELASCO- FITÉ, forthcoming (2). It should be noted that in the above letter, that the King noted that it was a founding

de otros que de manos del duque pasaron a diferentes miembros de las casas reales hispanas, como un grupo del Noli

“consanguineam nostram comitissam Urgell”, which must be deducted, in principle, that the founder is his sister Isabel,

me tangere entregado a Carlos III de Navarra que en 1446 se encontraba empeñado en Barcelona. Sobre estas cuestiones

wife of Jaume el Dissortat from 1407. Yet at that time she was not yet Countess Isabel, as Count Pere had not yet died, hence

véase DOMENGE 2009, 343-363; ESPAÑOL 2009b, 283-289.

we identify the foundation with Margarida.

2001, 598-615). Los objetos con esmaltes “sur ronde-bosse”, absolutamente exclusivos, solo estaban

conserva una gran capsa de Reliquias, de bastanta antiguedat, y curiosament treballada, á la manera

al alcance de la realeza y de personajes como el duque de Berry, por lo que hay que valorar que el

de mosaich, de pessas molt petitas de marfil y ébano, que forman quadros, ningols y altras figuras

conde Pere poseyera uno y que, además, lo acabara obsequiando a un centro religioso97.

de primor, q. regularment internan las armas dels comtes de Urgell. Dins, pues, de eixa capsa se

Volviendo al inventario de joyas de 1413 (véase apéndice), vemos que se mencionan algunos

troban altres dos capsetas o baulets antichs plens de Reliquias, y algunas altres mes fora de ellas; y

objetos en los cuales se hacía ostentación de las armas de Urgell y los Montferrato. La heráldica era

un catalogo, o Inventari de las Reliquias ques es guardan en la dita capsa, escrit en lo sigle XVI, del

un medio eficaz para dar a conocer la magnificencia de alguien o para hacer llegar al pueblo deter-

tenor seguent (...)”106.

minados mensajes. Así, el conde Pere empleó el arte del blasón para que determinados proyectos

Among the relics are that are described by Pasqual are those that had contact with or were

artísticos u objetos concretos quedaran para siempre asociados a su persona. En este sentido, casi

from places where important events occurred in the life of Christ, and are in most cases “pedres”

todas las obras arquitectónicas que podemos relacionar con él hacen alarde de sus armas, de lo

or “pedretes”. Some are Christological and Marian, including stones from the place where the True

que deducimos que tenía un gran interés. Lo mismo podemos decir de los objetos de lujo y de uso

Cross was founded at Golgotha, a stone of Nazareth, a column where Christ leant when he preached

cotidiano, donde el uso de la heráldica servía para personalizarlos y para promocionar su imagen y la

and the column where he was whipped, several of the Garden of Gethsemane, the place where Christ

del linaje propio, como vemos en los fragmentos de cerámica recuperados en el Castell Formós de

was conceived, from the gate of Bethlehem, the place where Christ wept over Jerusalem and where

Balaguer, donde indistintamente figuran las armas de Urgell y Monferrato. Estos emblemas actuaban

he prayed. Also listed are those from Mount Sinai and Mount Tabor. One of the most interesting and

como marcas de propiedad, pero también servían para embellecer los objetos y su uso en estos

important must be the milk of Mary. Also there were the bodies of Sant Iscle and Santa Victoria, Santa

contextos fue ampliamente asumido por la monarquía (TERÉS 2009, 22-25; DOMENGE 2014b, 99-117).

Justa and Santa Rufina, the martyr Sant Climent, Sant Zenó, Santa Eulàlia, San Jorge and Santa Bàr-

Esto explica en parte que lo hiciera también el conde de Urgell, siempre preocupado por emular

bara. And with the saints, we find various contacts to the place where Sant Joan knelt, the tomb of

determinadas actitudes áulicas ante el lujo y la ostentación.

Sant Jeroni, the cave of Sant Pere, a bottle of oil from the tomb of Santa Caterina, a column of Santa

Estas joyas que presentaban esmaltadas las armas de Pere y Margarida y las cerámicas recupe-

Bàrbara, the place where Sant Joan the Baptist did penance and the veil of Santa Clara.

radas en el palacio de Balaguer pueden ponerse en relación con un documento de 1408 en el que

Returning to the description of the package that hosts this collection of relics, it clearly shows

se mencionan unos cordobanes granadinos que el conde había encargado a Pere d´Àries, mercader

that it was one of the boxes produced by the famous Italian workshop of Embriachi, which since 1400

de Valencia (GIMÉNEZ 1901, 237-238, docs. XLVIII; GIRONA 1915, 625, doc. 12). En el documento se

had spread extensively throughout Europe107. The Embriachi dynasty was spearheaded by Baldassare,

especifica que el conde había pedido explícitamente al mercader, muchas veces y en varias cartas,

a curious character, aside from being a merchant and a banker, he was also devoted to the production

“queus faes fer los dits paraments ab les dites vostres armes”98, con lo que nuevamente se pone de

of luxury items such as chests, mirrors and small triptychs, all characterized by their use of bone,

manifiesto esa voluntad de hacer aparecer la heráldica personal en aquellos objetos que transmitían

wood and inlay. These kinds of luxury goods were highly prized by their owners, and were given to the

una determinada imagen de su poder. El conde lo hizo por última vez a la hora de su muerte, dado

Church for reuse as reliquaries. Receptacles were beautiful and, therefore, worthy to contain the re-

que en su testamento estipuló que en su caja sepulcral, que ordenó erigir en Santa Maria d´Almatà,

mains of the bodies of saints108. The donation to the parish of Vilanova de Meià should be understood,

se representaran los “signum nostris”, como pudo comprobar tiempo después Monfar (MONFAR 1853,

therefore, as a highly sacred operation by the Count and the family with the intention of prestige, sin-

II, 271 y 278).

ce the relics had a high symbolic and representative value. Also the gesture of Count Pere was similar

Normalmente, el conde utilizaba un escudo partido con los palos de Aragón y el ajedrezado, y

to one at the same time as his cousin, King Martí d’Aragon, who, in 1405 when he transferred the relics

así lo advertimos en la numismática (SANAHUJA 2008, 169), la sigilografía (SAGARRA 1908, 318-319;

of Sant Sever to the Cathedral of Barcelona following the healing supposedly from the intercession of

SAGARRA 1915-1932, II, 10-11, ref. 290-291, lám. LXXXIX; TRENCHS-CONDE 1985, 79), en las ya nom-

the saint, with a problem he had with his leg. The remains of the saint were also placed in an Embriachi

bradas cerámicas del Castell Formós y en la caja sepulcral de Almatà. La generalización del uso de

type casket and are still preserved (FITÉ 1993, 169-186; TORRA 1996, 501).

este escudo partido por parte del conde se atestigua también en un folio del célebre “Armorial de

The relationship of the counts of Urgell with the world of relics is an area where we do not have

Gelre”, atribuido al heraldista Claes Heinenszoon, alias “Gelre”, y que fue copiado entre 1370 y 1414.

much information, but the little existing data allows us to imagine that Pere and Margarida were fully

El manuscrito se conserva en la Biblioteca Real de Bélgica (ms. 15652-56) y muestra cerca de 1.800

involved in the movement and exchanges of holy remains at the end fourteenth and early fifteenth

escudos de armas de toda Europa. El fol. 62v está dedicado a la Corona de Aragón99 y es significativo

centuries which was very popular and included people like King Joan I and Martí d’Aragon (FODA-

que uno de los emblemas escogidos por el heraldista fuera el del conde de Urgell, que aparece al

LE 1989, 121-134; TORRA 1996, 493-517; ESPAÑOL 2001b, 269-293; ESPAÑOL 2010, 45-52.) The best

lado de las armas de los condes de Empúries y Prades, del Marqués de Villena, de Gastó de Montcada,

example of the above is the portapau reliquary of the monastery of Sixena. A receptacle inside it

de los Luna, de los emblemas reales y de algunos de los diferentes reinos que integraban la Corona

included a small relic of Christ’s robe, as said in the title that accompanies it. At that time the relics

de Aragón.

of Christ were the most valued primarily for their rarity. It has been proposed that what was gifted by

A pesar de que este fue el emblema más difundido, en alguno de sus proyectos artísticos Pere y

Count Pere to the monastery of Sixena could be a fragment of the robe sent to Paris in 1399 by the

Margarida hicieron uso, cada uno de ellos, de una doble heráldica en que se combinaban diferentes

Byzantine Emperor Manuel II Komnenos, a plausible hypothesis bearing in mind that the portapau was

armas. En el caso de Pere, empleó el escudo partido con los palos de Aragón y el ajedrezado, además

made in Paris around the same dates (FRICKE 2012, 40)109 .

de un segundo, con los palos de Aragón y las armas de los Entença, dado que era señor de la baronía

10

It seems that Margarida de Montferrato felt a great devotion to the relics of the “vera Creu”,
again demonstrating the will of the counts for sacredness, looking for important relics arrivig from the

97. La donación del portapaz al monasterio de Sigena podría entenderse en un contexto que tal vez afectaría a otros objetos

East, as we see with the robe of Christ, a trait shared by different members royal household (MOLINA

originarios de este centro religioso. Nos referimos a una escultura de la Virgen y el Niño, de gran calidad y ejecutada en ma-

106. Biblioteca de Catalunya, ms. 729, Sacrae Antiquitatis Cathaloniae Monumenta, vol. VII, page. 345r.

dera, hoy conservada en el Museu de Lleida: diocesano y comarcal (inv. 316), identificada por la tradición doméstica como

107 . The bibliography regarding the production of Embiachi is extensive. So not to excessively extend the list of titles, we

“la Virgen del Parlatorio”. Afín a un modelo centroeuropeo nada habitual en la Península Ibérica, se adscribe a la tipología de

refer to the catalogue of the exhibition Cofres d’amor, held at the Museu de Belles Arts in Castelló in 2007 (CASTELLÓ 2007).

las Schöne Madonnen —Vírgenes hermosas— ejecutadas en la Bohemia y en el área germánica meridional hacia 1390-1425,

108. The casket of Vilanova de Meià was not the only one of Embriachi that was utilized as a shrine in the territories of the

siguiendo los cánones del gótico internacional (JANKE 1993, 128; SUCKALE 2011, 230-231, fig. 7). Esta cronología concuerda

County of Urgell. It was documented that there was a second in the collegiate of Sant Pere in Àger, which has also disappea-

muy bien con la del gobierno del conde Pere, quien, como hizo con el portapaz, pudo ofrecer la imagen como ofrenda al

red, one in which was kept relics of Santa Sabina. In this case it was not given by the Counts of Urgell, but by Abbot Llorenç

monasterio donde profesó su hija.

Peris in the sixteenth century (1993 FITÉ, 169-186; FITÉ 1995b, 260-262).

98. En otro momento el documento habla de “quey ha fetes fer per ordinació e prechs vostres”.

109. In 1399, King Martí was given a very luxurious set of relics, among which, was a relic of the shirt of Jesus Christ, which

99. Este folio aparece reproducido en RIQUER 1983, II, 373, fig. 19.

was especially appreciated by the monarch (VILAR 1988, 329-348; ESPAÑOL 2001c, 119).
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de Entença100. Margarida también usaba el primero de estos escudos, además de un segundo, tam-

2014, 71-90). We know through a letter which King Martí sent to her on November 6th, 1400, in which

bién partido, en el que los palos se combinan con las armas de los Montferrato101. Esta combinación

the King speaks of the devotion of the Countess and sending to her “un troçet del dit vertader fust”

de emblemas nos aparece en las pinturas murales de Sant Miquel de Montmagastre (VELASCO-FITÉ

(GIRONA 1913, 157, doc. 45), which possibly came from the large fragment that had been obtained

2011, 133-143), así como en el retablo de Albesa (FITÉ 2008b, 88). En este último caso, de los cuatro

a few years before by Pope Benet XIII (PUIG 1920, 452-454; ESPAÑOL 2001b, 276). It seems that the

compartimentos que presentan heráldicas dobles, tres de ellos hacen alusión a Margarida, de lo que

delivery did not occur immediately, since in a second letter, this of April 3rd, 1402, the King reported

cabe deducir un posible mayor protagonismo en el encargo. Dado que Pere y Margarida contrajeron

to Margarida the submission of a reliquary of the True Cross (GIRONA 1913, 177, doc. 28).

matrimonio en 1375, habrá que fechar ambos proyectos a partir de ese momento. Tenemos constan-

This kind of information can also be put in relation to the devotion of the counts of certain ve-

cia, igualmente, que debían ser relativamente numerosos los vasos de plata, tapices y objetos en ge-

nerated relics in churches and shrines of their domains. This is the case of Santa Sandàlia de Maria

neral donde se exhibía la heráldica de los Montferrato, ya que el conde Pere indicó en su testamento

preserved in the monastery of Bellpuig de Les Avellanes. According to the monastery chronicles it

que fueran legados a su mujer (MONFAR 1853, II, 274).

was given by Ermengol VIII in 1204, and came from the sacking of Constantinople in the previous year.

La voluntad manifiesta de Margarida por exhibir sus divisas privativas junto a su esposo es un gesto

The famous Jaume Caresmar saw it in the eighteenth century where he describes it as being kept in

equiparable al de Violant de Bar, las armas de la cual a menudo campean al lado de las de Joan I en los

a chamber unambiguous in identifying the nature of the noble wrap: “Tiene esa arca palmo y cuarto

proyectos artísticos del monarca. Actitudes como esta permitirían asociar a los condes Pere y Margarida

de longitud, medio de alto —sin contar el grueso de la cubierta— y uno de ancho. Por dentro se halla

con un conjunto de indumentos litúrgicos que aparecen registrados en un inventario de la sacristía de la

cubierta de tela azul. Por fuera, dorada y hermoseada por figuras de hombres, flores y animales en

Seu Vella de Lleida del 1488, hoy desgraciadamente desaparecidos. Nos referimos a un terno integrado

medio-relieve, y no parece se hizo para llevar reliquias sino para cosa profana o de tocador. En sus

por “una capella de vellut negre per als anniversaris forrada de tela negra ab ses dalmatiques ab dues

cuatro ángulos lleva latón, y en las ocho esquinas hay letras del mismo latón que parecen iniciales o

stoles e tres maniples floquades ab seda vermella ab senyal de compte de Urgell e de la comptesa102”.

siglas; sus caracteres son góticos y parece son debidos al cambio de uso de la cajita. El arca vino de

Es esta mención a la heráldica de la condesa la que nos hace pensar en una posible vinculación de

Grecia como lo indican las figuras de hombre con trajes griegos. Por curiosidad dibujo aquí las letras

Pere y Margarida, aunque no puede descartarse que el terno fuera legado por unos condes anteriores.

[dibuix] Los mismos caracteres tienen las demás línias de los ángeles. Pero ¿qué significan? A Edipo

Históricamente, la vinculación de los condes de Urgell con la catedral de Lleida fue muy importante y

quisiera por intérprete” (CARESMAR 1977, 97-98 )110.

un buen número de referencias documentales así lo corroboran103. Con la ostentación de sus armas

Descriptions associate these Catalan box pieces to the late fourteenth or early fifteenth centu-

el matrimonio buscaba prestigiar, enaltecer y perpetuar la memoria de los linajes propios, y al mis-

ries and were probably produced in local Barcelona workshops111. Currently there are fifty specimens

mo tiempo hacer saber quién había sido el promotor de los pedidos artísticos por ellos financiados.

preserved, some from churches in Lleida and La Franja, including the three that are in the Museum

Hay que insistir en esta presencia de las armas de la condesa Margarida, quien pudo jugar un papel

of Lleida (inv. 40-42). No doubt, it was a type of manufactured luxury which not everyone had access

principal en la materialización de determinados proyectos. La exaltación del linaje propio que la de

to. Use of these objects was profane, by their luxurious nature and ended up being offered as gifts

Montferrato conseguía a través de la heráldica es un detalle que puede vincularse con su personali-

churches by pious benefactors which were re-adaptated as receptacles for relics. In the case of the

dad, ya que las fuentes la mencionan como una mujer dura y enérgica, con un importante poder de

chest in Bellpuig de Les Avellanes there is no reference or document that allows us to associate it

decisión en asuntos relativos al regimiento del condado y, sobre todo, en aquellos relacionados con

with Count Pere d’Urgell. It could have been that it arrived at Bellpuig after the defeat of the Count

la tragedia personal de su hijo104. Este perfil cuadra bien con el de una promotora artística activa, con

(1413), but it could be that it was donated shortly after it had been produced which is typical with this

un papel en las empresas artísticas familiares que en determinados momentos pudo ser equiparable

type of objects. In this sense it is significant that local tradition mentions that the relic was a gift of

al de su esposo. Según leemos en un documento de 1409 (GIMÉNEZ 1901, 264, doc. LXXXI)105, aparte

Count Ermengol VIII, which may be a distortion of the memory of the real donor, who perhaps maybe

de la prosecución de las obras del Castell Formós a raíz de la muerte de su esposo, la única iniciativa

Count Pere112.

100. Estos dos escudos aparecen en diferentes obras que cabe atribuir a la voluntad del conde, como son el claustro de

with Bellpuig de Les Avellanes from its foundation. The members of the first county dynasty founded

Sant Pere d´Àger (MONFAR 1853, II, 270; FITÉ 2003, 193-196), o los ángeles tenientes reaprovechados en la fuente de

it and those of the second dynasty were buried there. Regarding the third lineage, of Aragón-Urgell,

As we have seen throughout our study, the Counts of Urgell maintained a constant relationship

Castelló de Farfanya (BERLABÉ 1993, 577-578, fig. 8; FITÉ 1997, 146-147).
101. Las armas de los Montferrato también aparecen en uno de los escudos de la caja sepulcral de Isabel d´Aragó (†1434),
originaria del monasterio de Sigena (Huesca). Isabel era hija de Pere y Margarida y, como ya se ha apuntado, profesó en este
monasterio. El sepulcro, ejecutado en madera policromada, es interesante porque combina la heráldica paterna (escudo

important from a religious and symbolic point of view because it was used to praise the memory of
previous counts (one of the most important in the county) and the counts used it to seek physical and

partido con las armas de Aragón y Urgell) con la materna.

spiritual shelter. This residential building has to be understood within the network of palaces and re-

102. Arxiu Capitular de Lleida, sección “Inventaris”, inventario de 1488, fol. 7v. Una de estas dalmáticas, la de difuntos,

sidences erected around the county, that is, Balaguer, Castelló de Farfanya, Montmagastre and Agra-

la reparaba el bordador de la ornamentación ese mismo año, una tarea por la cual se le entregaron veinte sueldos (Arxiu
Capitular de Lleida, Compota Ornamentorum, vol. años 1464-1511, fol. 115r).
103. Una de las más antiguas se relaciona con la propia erección de la catedral leridana, cuando el conde Ermengol VIII
asistió a la ceremonia de la colocación de la primera piedra. Por otro lado, y como ya hemos apuntado más arriba, el infante

munt. It was a palace annex to the monastic buildings of which today there is no trace, because what
remained was demolished by the Marist Brothers in the 1960’s (FITÉ 1997, 135; FITÉ in press [1]). Today
we only have some pictures of the exterior, as well as the scholarly descriptions of Jaume Caresmar,

Alfons y Teresa d´Entença se casaron allí mismo. Alfons, además, nombró gobernador del condado de Urgell a Ferrer

canon of the monastery, where he says the palace was constructed after the time of Ermengol X, that

Colom, quien inmediatamente después se convertiría en obispo de Lleida (1334-1340) (MONFAR 1853 I, 227-228; II, 127;

is, in times of the third dynasty of the county. The most interesting of these descriptions is that of

SANAHUJA 1965, 287). Hay que añadir que un segundo prelado leridano, Pere de Cardona (1407-1411), hermano de Beatriu,

Monfar when he describes seeing something from the glorious past: “(...) A la parte de mediodía hay

primera esposa del conde Pere, fue un declarado urgelista en el marco del conflicto sucesorio al trono (LLADONOSA
1966, 251-252); y que Berenguer Barutell, arcediano mayor de la Seu leridana, protegió generosamente a las mujeres de la
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their relationship with the religious centre was the residence that was built there. The monastery was

un palacio, donde estaban los condes con toda su familia cuando se retiraban en dicho monasterio:

familia condal con posterioridad al derrumbe del 1413, ya que era primo de Isabel, esposa del Dissortat. De hecho, en 1414

110. Narcís Camós describes the relic in these terms: “Tiene esta reliquia poquito menos de un palmo, y parece su ma-

Barutell fue procesado por el Papa por haber apoyado al conde Jaume (MONFAR 1853, II, 226; COSTAFREDA 2013, 131-155).

teria cordovan de Levante. Tiene dos suelas, y es un poquito aguda. Faltale la mayor parte, ò casi todo lo demàs de la

104. Varios testigos del proceso incoado contra Jaume el Dissortat, tras la caída de Balaguer, relatan que el conde no daba

empeña: y lo poco que tiene parece de materia, y color que llaman polvillo. Està en un reliquiario curioso, con un vidrio

un solo paso sin el consentimiento de la madre. Margarida siempre se negó a prestar declaración en el proceso, aunque

delante”(CAMÓS 1772, 256). The description of Camós, indicates that the relic was not placed directly into the chamber

finalmente fue condenada por rebelión y crimen de lesa majestad y se le confiscaron los bienes (COSTAFREDA 2003, 58).

described by Monfar but that reliquary was protected with glass which was renovated in 1672 (CARESMAR 1977, 105).

105. Como ya apuntamos en otro momento del presente trabajo, es posible que esta noticia pudiera hacer alusión a las

111. The association between the description of Caresmar and such productions as was pointed out by per FITÉ 1997, 165.

obras en la “casa de la comtessa”, ubicada al lado del monasterio de Sant Domènec, un proyecto en el que Margarida

112. In his will of 20 May 1408, the Count made a donation to the monastery of two candles, weighing twenty pounds of wax

también tuvo protagonismo.

each, to be burned in Masses from the consecration until the end officiating (MONFAR 1853, II, 272).

personal de Margarida que hemos podido documentar es la fundación de la “insignem ecclesiam pro-

hay en él muchos cuartos, y en uno de ellos una gran sala, que llaman la sala de los condes, y aun en

pe domum suam de Bellacull dictamos vulgaridad Beatitudini”, que nos ha sido imposible localizar, y

el techo hay muchos escudos de sus armas y del monasterio. Está este palacio muy separado de la

para la que buscó el impulso papal a través del rey Martí l´Humà106.

clausura del monasterio (...)”(MONFAR 1853, vol. I, 408).

El carácter munificente del conde Pere se palpaba por todas las regiones del condado, especial-

Photographs show that prior to the demolition of the palace the main room was a large roofed

mente en las iglesias y centros religiosos, a los cuales hizo donaciones de objetos lujosos en señal

room, but we do not know if these were diaphragm arches. It is noteworthy that a noble family like that

de fe y con la voluntad de ganar el favor divino. Es el caso de un conjunto de reliquias donado a la

of Aragón-Urgell built a private residence associated with a monastic centre, an attitude that does not

iglesia de Vilanova de Meià, que asociamos al conde Pere por el envoltorio que las albergaba. Se

have many parallels between members of the nobility of those years in Catalonia113 . But we do see

trataba de una arqueta, hoy desaparecida, que pudo ser descrita a finales del siglo XVIII por el padre

it, however, among the members of the royal family. The ultimate expression of this is the palace of

Jaume Pasqual, canónigo del monasterio de Bellpuig de les Avellanes (VELASCO 2011b), a la cual se

King Martí at the monastery of Poblet (ESPAÑOL 2010, 28-30), built during the years when Count Pere

refiere en estos términos: “En la Iglesia Parroquial de Vilanova de S. Salvador de Vilanova de Meyá se

governed the county of Urgell. The relationship between the monarch and his cousin was very close,

conserva una gran capsa de Reliquias, de bastanta antiguedat, y curiosament treballada, á la manera

and in artistic terms Pere emulated many royal designs and art forms. It is possible, therefore, that the

de mosaich, de pessas molt petitas de marfil y ébano, que forman quadros, ningols [sic: nínxols] y

Count’s palace at Bellpuig de Les Avellanes, if it was built in the time of Count Pere, was inspired by

altras figuras de primor, q. regularment internan las armas dels comtes de Urgell. Dins, pues, de eixa

King Martí’s palace in Poblet and it was an example of the emulation of which the ultimate expression

capsa se troban altres dos capsetas o baulets antichs plens de Reliquias, y algunas altres mes fora

was the Castle Formós in Balaguer .

de ellas; y un catalogo, o Inventari de las Reliquias ques es guardan en la dita capsa, escrit en lo sigle
XVI, del tenor seguent (...)”107.

Finally, the relationship with the monastery and Count Pere also manifests itself with the arrival of
the image of the Virgin and Child executed by Bartomeu de Robió (ESPAÑOL 2003a, 332-334 ), now

Entre las reliquias que describe Pascual la mayoría son de contacto o de lugares donde ocurrie-

kept in the Museu de Lleida; diocesà i comarcal. The high quality of the sculpture and the fact that it

ron hechos importantes de la vida de Cristo y se presentan en la mayoría de casos como “pedres”

was produced by the best sculptor at that time in Lleida gives a good argument to connect it with the

o “pedretes”. Las hay cristológicas y marianas, entre las que destacan piedras del lugar donde se

Count. The work looks rather curious and courteous, and shows a little cleavage appropriate for an

encontró la Vera Cruz, del Gólgota, una piedra de Nazaret, de una columna donde se apoyaba Cristo

image that was on an altar and a stunning gold surround which would have been liked by someone

cuando predicaba y de la columna donde fue flagelado, del sitio “hon fou trobat Christo”, varias del

as sophisticated as Count Pere d’Urgell. It is safe to say it was produced in the time of Count Pere. We

huerto de Getsemaní, unas piedrecitas del lugar donde Cristo fue concebido, de la puerta de Belén,

do not know if it was originally produced for the altar, but it is likely. We don’t know whether it is the

del lugar donde Cristo lloró en Jerusalén y del lugar donde rezó. También constan del Monte Sinaí

image that presided over the high altar of the church until the early seventeenth century, as the altar

y del Monte Tabor. Una de las más interesantes e importantes sería la de la leche de María. También

was renewed in 1611, and again in the eighteenth century with the addition to the centre of a painting

las había corporales de San Acisclo y Santa Victoria, de las Santas Justa y Rufina, de San Clemente

of a representation of The Annunciation which confirms the displacement of the image to another

mártir, de San Zenón, Santa Eulalia, de San Jorge y Santa Bárbara. Y aún con los santos y santas, en-

altar of the monastery (FITÉ, press; VELASCO - YEGUAS 2011, 345-346)114 .

contramos varias de contacto, del lugar donde San Juan se arrodilló, del sepulcro de San Jerónimo,

In the time of Caresmar, who had presided over the altar’s venerated image “sobre las gradas

de la cueva de San Pedro, un frasco con aceite del sepulcro de Santa Catalina, de la columna de Santa

del altar de San Agustín”, which was installed after the reform of the altar. The sculpture should be

Bárbara, del lugar donde San Juan Bautista hacía penitencia y del velo de Santa Clara.

venerated by the old faithful as an efficient miracle worker , because Caresmar mentions a document

Si volvemos a la descripción de la envoltura que albergaba este conjunto de reliquias, claramen-

relating to King Ferran el Catòlic in 1503 when the monarch appears as an image that “brilla por

te se deduce que se trataba de una de las célebres arquetas producidas por el taller italiano de los

sus grandes milagros” (CARESMAR 1977, 77). Striking, therefore, that when Narcís Camós visited the

Embriachi, que desde 1400 se difundieron con profusión por toda Europa108. La saga de los Embriachi

monastery after the War of the Reapers, she does not mention the Marian image and focuses solely

la encabezó Baldassare, un curioso personaje que, aparte de ejercer de mercader y banquero, tam-

on the description of the relic of the sandal (CAMÓS 1772, 256). The image worshiped at the altar of

bién se dedicó a la producción de objetos de lujo como arquetas, espejos y pequeños trípticos, todos

Sant Agustí in time Caresmar can be distinguished from that presiding over the tomb of Ermengol

ellos caracterizados por ser ejecutados en hueso, madera e incrustaciones. Este tipo de productos

X, of which he gives a description that could also be identified with that preserved at the Museu de

de lujo eran muy apreciados por sus propietarios, quienes los acababan dando a la Iglesia para ser

Lleida “(...) ay una imagen de nuestra Señora también de piedra muy hermosa, que tiene a la izquierda

reutilizados como relicarios. Eran receptáculos bellos y, por tanto, dignos de contener los restos de

sentado su Hijo, y a la derecha una flor que da al Niño” (CARESMAR 1977, 68-69)115. The details fit well

cuerpos santos109. La donación a la parroquia de Vilanova de Meià debe entenderse, en consecuencia,

with the image in the Museu de Lleida on the back of which there appears to be physical evidence of

como una operación de sacralización del linaje condal con la voluntad de prestigiarlo, puesto que las

having been attached to a wall at some point, according to certain recent restoration work. Although

106. Margarida buscó la intercesión real para que el Papa concediera dinero a la fundación. En este sentido, el rey Martí
escribió al prelado el 7 de mayo de 1408 solicitándole que destinara una cantidad procedente del albaceazgo de Berenguer
Gallart (BOFARULL 1868, II, 432-433, doc. IX; GIMÉNEZ 1901, 236, doc. XLVII). Gallart fue un generoso prohombre leridano
que, al morir ese mismo año, hizo importantes dejas para causas piadosas, entre otras, la reparación de iglesias de la
ciudad de Lleida. Sobre la testamentaría de Gallart y sobre su faceta de promotor artístico véase VELASCO 2012, 71-73;
VELASCO-FITÉ, en prensa y VELASCO-FITÉ, en prensa (2). Hay que apuntar que en la carta mencionada, el rey señalaba que
se trataba de una fundación de “consanguineam nostramo comitissam Urgelli”, de lo que habría que deducir, en principio,
que la fundadora es su hermana Isabel, esposa de Jaume el Dissortat desde 1407. Sin embargo, en aquella fecha Isabel
aún no era condesa, ya que el conde Pere aún no había fallecido, y de ahí que identifiquemos la fundación con Margarida.
107. Biblioteca de Catalunya, ms. 729, Sacrae Antiquitatis Cathaloniae Monumenta, vol. VII, fol. 345r.
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today it is risky to propose an identification of the image described by Monfar and Caresmar, it is
worth exposing this possibility. This would imply that the image was at some unspecified time in the
tomb, we do not know of medieval or further processing of any memorial, but, as we have seen above,
iconographic anomalies also suggest this manipulation116.

Other artistic works of Count Pere
During the years in which Count Pere d’Urgell governed the county town of Balaguer he significantly enhanced its image as a city with the renovation of some of its most emblematic buildings, the
construction of new and the renovation of its walls. Among the projects that remained ongoing at the

108. La bibliografía sobre las producciones de los Embriachi es amplísima. Por no alargar en exceso la lista de títulos,
remitimos al catálogo de la exposición Cofres de amor, celebrada en el Museo de Bellas Artes de Castelló en el 2007

113. About residences of abbots, bishops and royals linked to monasteries see ESPAÑOL 2003b, 279-283.

(CASTELLÓ 2007).

114. According to Caresmar the image was removed “during the construction of a high altar at the end of the last century”

109. La arqueta de Vilanova de Meià no era la única del tipo Embriachi que fue aprovechada como relicario en los territorios

(CARESMAR 1977, 77).

del condado de Urgell. Documentamos una segunda en la colegiata de Sant Pere d´Àger, también desaparecida, y que

115. This image is also mentioned in MONFAR 1853, I, 410.

guardaba reliquias de Santa Sabina. En este caso no fue donada por los condes de Urgell, sino por el abad Llorenç Peris, ya

116. We do not know if this image described by Monfar and Caresmar of the tomb of Ermengol X is the same as, years later,

en el siglo XVI (FITÉ 1993, 169-186; FITÉ 1995b, 260-262).

it appears installed in the chapter house. On the latter see BARRAQUER 1906, I, 312; CORREDERA 1997, 278.
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reliquias tenían un elevado valor simbólico y representativo. Por otra parte, el gesto del conde Pere

time the Count came to power are the works of the monastery of Sant Domènec, which had been a

fue similar al que tuvo por los mismos años su primo, el rey Martí l´Humà, cuando en 1405 promovió el

founded in the will of Ermengol X (1314). However, building was not started until the time of Infante

traslado de las reliquias de San Severo a la catedral de Barcelona a raíz de la curación, supuestamente

Alfons and Teresa d’Entença (1323) , when King Jaume II received papal authorization (MONFAR 1853

por la intercesión del santo, de una lacra que tenía en la pierna. Los restos del santo también se de-

, II, 51). It appears that the construction did not develop at the desired pace, the will of Count Jaume

positaron en una arqueta del tipo Embriachi, obsequiada seguramente por el monarca y hoy todavía

I (1344) gives 25.000 salaries for the work, as we discussed earlier. Despite this important legacy,

conservada (FITÉ 1993, 169-186; TORRA 1996, 501).

construction continued to progress very slowly, as the Bishop of Urgell in 1350 addressed the widow

La relación de los condes de Urgell con el mundo de las reliquias es un ámbito del que no dis-

of Jaume, and he demanded that the 18,000 salaries owed to the executors of Ermengol X, 5.000

ponemos de mucha información, pero los pocos datos existentes permiten imaginar a Pere y a Mar-

intended to finish the head; and two years later, Bishop Hug Desbach granted indulgences to those

garida plenamente involucrados en el tráfico e intercambio de santos despojos hacia finales del siglo

who contributed to the work of the church and the bell (SANAHUJA 1930, 146; SANAHUJA 1965, 278;

XIV y principios del XV, del que participaron ampliamente personajes como Joan I o Martí l´Humà

FITÉ 1997, 149). At that time Count Pere, son of the above, is ruling and is likely to have been involved in

(FODALE 1989, 121-134; TORRA 1996, 493-517; ESPAÑOL 2001b, 269-293; ESPAÑOL 2010, 45-52 ). El

finishing the construction process of the monastery so favoured by his ancestors. These are the years

mejor ejemplo de lo que comentamos es el mencionado portapaz-relicario del monasterio de Sigena.

when some senate offices finalized (GIRALT 2002, 229), but we have no testimony to demonstrate

En el receptáculo interior se incluía una pequeña reliquia de la túnica de Cristo, tal como se leía en el

irrefutably his intervention in the realization of these spaces.

“titulus” que la acompañaba. En aquel momento las reliquias cristológicas eran las más valoradas, bá-

It was also at that time, during the last quarter of the fourteenth century, that the floor of the

sicamente por su rareza. Según se ha propuesto últimamente, la regalada por el conde Pere al monas-

chancel of the church was adorned with tiling, but their existence had gone quite unnoticed, proba-

terio de Sigena podría tratarse de un fragmento de la túnica enviada a París en 1399 por el emperador

bly because they disappeared at an undetermined time in the twentieth century. What we know is

bizantino Manuel II Komnenos, una hipótesis verosímil teniendo presente que el portapaz-relicario fue

thanks to a couple of old descriptions, the first from Josep Font Gumà of 1905 , which when referring

ejecutado en la capital francesa por aquellas mismas fechas (FRICKE, 2012, 40)110.

to the Monastery of Poblet he talks about other similar examples that he has witnessed” the convent

Parece ser que Margarida de Montferrato sentía gran devoción por las reliquias de la Vera Cruz,

of Sant Francesc of Balaguer on the floor of the church presbytery” (FONT 1905, 20-21) . Font is ac-

con lo cual, se pone nuevamente de manifiesto la voluntad de los condes de buscar la sacralidad a

tually referring to the monastery of Sant Domènec, but keep in mind that during the visit of Font, the

través de importantes reliquias llegadas de Oriente, como hemos visto con la túnica de Cristo, una

community that was living in the monastery was Franciscan, as the preachers had left the building

característica que compartían con diferentes miembros del casalicio real (MOLINA 2014, 71-90). Lo

following the 1835 confiscation. Lluís Domènech Montaner sees them a few years later, and makes the

sabemos gracias a una carta que el rey Martí le dirigió el 6 de noviembre de 1400, en la cual el mo-

same comparison with those of Poblet (DOMÈNECH 1927, 273). The existence of these elements in the

narca habla de esta devoción de la condesa y del envío a través de su camarero mayor de “un troçet

monastery allows us to deduce a possible involvement of the Count in the works, since it would have

del dit vertader fust” (GIRONA 1913, 157, doc. 45), que posiblemente procedía del gran fragmento que

been possible to take advantage of the arrival of the Valencian craftsmen who worked at the Castle

había obtenido pocos años antes del Papa Benedicto XIII (PUIG 1920, 452-454; ESPAÑOL 2001b, 276).

Formós in order that they could also work in the monastery.

Parece ser que la entrega no se produjo de forma inmediata, dado que en una segunda carta, esta

Count Pere was a major benefactor in the works of the fortification of the city of Balaguer117. The

del 3 de abril de 1402, el rey informaba a Margarida del envío de un relicario de la Vera Cruz (GIRONA

city was the hub of the county, and the counts were historically those who had driven its growth, one

1913, 177, doc. 28).

of the best examples of which is the construction of the Plaza Mercadal in the fourteenth century.

Este tipo de noticias también puede ponerse en relación con la devoción de los condes por

During the times of Count Jaume the city grew apace, and this concerned the planning board of

determinadas reliquias veneradas en templos y santuarios de sus dominios. Es el caso de la Santa

Balaguer118. The planning of the town reached new heights in the time of Count Pere, when the city

Sandalia de María conservada en el monasterio de Bellpuig de les Avellanes. Según las crónicas do-

population exceeded 2000 people. The enclosing walls had to now include the neighbourhood of

mésticas del monasterio había sido donada en 1204 por Ermengol VIII y procedía del saqueo de Cons-

Pla, including the church of Sant Miquel, now Santa Maria, the whole market section and extending

tantinopla del año anterior. El célebre Jaume Caresmar la pudo ver en el siglo XVIII guardada en una

to the north and west sides finishing at the Castle Formós. The time of this work can be placed in the

arqueta que describe en términos que resultan inequívocos a la hora de identificar la naturaleza de la

mid fourteenth century, coinciding with the increased period of wall building around the Principality

noble envoltura: “Tiene esa arca palmo y cuarto de longitud, medio de alto —sin contar el grueso de

on the orders of King Pere of Aragon, then at war with the King of Castella.

la cubierta— y uno de ancho. Por dentro se halla cubierta de tela azul. Por fuera, dorada y hermoseada

The city wall had a number of entrances, the most interesting of which was that of Sant Miquel,

por figuras de hombres, flores y animales en medio-relieve, y no parece se hizo para llevar reliquias

located at the head of the bridge. It was a fortified door opening in a tower that allowed access from

sino para cosa profana o de tocador. En sus cuatro ángulos lleva latón, y en las ocho esquinas hay

the old bridge, and allowed access to the city from the north and east. It remained standing until

letras del mismo latón que parecen iniciales o siglas; sus caracteres son góticos y parece son debidos

1894, when it was dismantled and the sculptures that remained were later sold119. The main sculpture

al cambio de uso de la cajita. El arca vino de Grecia como lo indican las figuras de hombre con trajes

was a representation of Sant Miquel, protector of large towns and cities, and one of the most revered

griegos. Por curiosidad dibujo aquí las letras [dibuix] Los mismos caracteres tienen las demás línias de

saints in the County. The image was protected by a canopy of openwork tracery, and flanking it, were

los ángeles. Pero ¿qué significan? A Edipo quisiera por intérprete” (CARESMAR 1977, 97-98)111.

two angels both holding heraldic emblems. Further down, halfway up the saint, there were two full

La descripción permite asociar la pieza con las arquetas amatorias catalanas de finales del si-

coats of arms of the House of Urgell. The site was built in the late fourteenth century or the beginning

glo XIV o principios del XV, producidas seguramente en talleres barceloneses112. En la actualidad se
conservan una cincuentena de ejemplares, algunos procedentes de iglesias leridanas o de la Franja,
como los tres que custodia el Museu de Lleida (inv. 40-42). Sin duda, se trataba de un tipo de manu-
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117. In the following paragraphs we collect some of the advanced conclusions of FITÉ, in press.
118. In this sense, on 9th May 1346, the Count authorized the town of Balaguer to elect overseers for the inspection of public
works, houses, roofs, windows, gutters, roads and sewers among others (POU 1913, 133; SANAHUJA 1965, 290; DOMINGO

110. En 1399 el rey Martín desempeñó un conjunto de relicarios muy lujosos, entre los que se encuentra uno con una reliquia

1997, 123-124).

de la camisa de Jesucristo, que era especialmente apreciada por el monarca (VILAR 1988, 329-348; ESPAÑOL 2001c, 119)

119. Once the sculptures were removed from the façade, the Council kept them in the municipal offices until 1913, when

111. Narciso Camós describe la reliquia en estos términos: “Tiene esta reliquia poquito menos de un palmo, y parece su

they were sold. That same year they were acquired by Miquel Utrillo, who led the work on the Maricel Palace in Sitges, the

materia cordovan de Levante. Tiene dos suelas, y es un poquito aguda. Faltale la mayor parte, ò casi todo lo demàs de la

residence of the American magnate and collector Charles Deering . Items from the main entrance to Balaguer such as the

empeña: y lo poco que tiene parece de materia, y color que llaman polvillo. Està en un reliquiario curioso, con un vidrio

facade of Sant Miquel were located on the front of this building, where they are still seen today, except for the main sculp-

delante”(CAMÓS 1772, 256). La descripción de Camós indica que la reliquia no se encontraba depositada directamente en

ture, which over the years was damaged by salt and was replaced by a copy of the original sculpture whose remains have

la arqueta descrita por Monfar, sino que la protegía un relicario de cristal que fue renovado en 1672 (CARESMAR 1977, 105).

disappeared (ESQUERRA 2006; ALÒS 2013). A couple of architectural elevations Miquel Utrillo made in 1913-1914 to the

112. La asociación entre la descripción de Caresmar y este tipo de producciones ya fue apuntada por FITÉ 1997, 165.

under works of Maricel show sculptural elements from the facade (DOMÈNECH 2009, 219 cat., 192-193).

factura de lujo al cual no todo el mundo tenía acceso. Eran objetos de uso profano que, por su natura-

of the next century, and probably should be connected with the important process of improving the

leza lujosa y fulgente, terminaban siendo ofrecidos como ofrenda piadosa a las iglesias por las clases

network of walls driven by Count Pere. He made mention of these works in his will of 1408, when he

acomodadas, donde eran readaptados funcionalmente como receptáculos de reliquias. En el caso de

ordered his heir to repay all deposits received from the town of Balaguer, and other places and people

la arqueta de Bellpuig de les Avellanes no conservamos ninguna referencia o documento que permita

of the county, except as lawfully consisted that was spent on the fortification of the castle and other

asociarla al conde Pere d´Urgell. Podría ser que hubiera llegado con posterioridad a la derrota del

defences in the city of Balaguer and other towns. That which had not been spent on this or the service

condado (1413), pero, si lo hizo justo después de ser ejecutada, es probable que él fuera el donante,

of the king and the defence of the Jews, was commanded that it be used in rebuilding and strengthe-

dada la cronología que presenta este tipo de objetos. En este sentido es sintomático que la tradición

ning the walls of Balaguer “y demás lugares “ (MONFAR 1853, II, 272 - 273)120.

doméstica mencione que la reliquia fue una donación del conde Ermengol VIII, lo que tal vez se

The will of Count Pere also provides valuable information on his artistic leanings and his role as

convertiría en una deformación de la memoria del donante verdadero, tal vez el mismo conde Pere113.

promoter of works. It was written on 20th May 1408, and known from the extract written by Diego

Como hemos ido viendo a lo largo de nuestro estudio, los condes de Urgell mantuvieron una

Monfar (MONFAR 1853, II, 267-276). The total amount that the Count ordered to be left in his will

relación constante con Bellpuig de Les Avellanes desde su fundación. Los miembros de la primera

amounted to £ 10,000, a really large amount. It doesn’t lack the usual celebration of Masses for the

saga condal lo fundaron y algunos condes de la segunda estuvieron allí sepultados. En cuanto a la

soul in different religious centres of Balaguer, Lleida and the rest of Catalonia, of which one clearly

tercera saga, la de Aragón-Urgell, la máxima expresión de su vinculación con este centro religioso fue

stands out as being exaggerated and ostentatious, which was to be held the first day of each month

la residencia que se hicieron construir allí mismo. El monasterio era, desde el punto de vista religioso

at Santa Maria d’Almatà, which involved the participation of 300 religious persons of the Balaguer mo-

-y también simbólico, ya que allí se conservaba y ensalzaba la memoria de los condes pertenecientes

nasteries. On the anniversary celebrations, the tomb of the Count played an important role, covered

a la saga anterior-, uno de los enclaves de poder más importantes del condado y los condes debían

“in representationem nostri corporis et sepulcre et quod desuper apponatur quedam cohoperta suffi-

buscar allí cobijo físico y espiritual. Este edificio residencial debe entenderse dentro de la red de resi-

ciens cum signis nostris”. He asked that on his tomb, and on the graves of his relatives, “apponatur

dencias y palacios erigidos en diferentes localidades de sus dominios, esto es, Balaguer, Castelló de

panni damasquini auri fini coloris nigri cum orlis zeytonini cum signis nostris circumquaque de opere

Farfanya, Montmagastre y Agramunt. Se trataba de un palacio anexo a las dependencias monásticas

brudayrie”, i.e., the usual cloth of gold which embellished burials in such ceremonies (FITÉ 2005-200,

del que no conservamos actualmente ningún vestigio, porque lo que restaba fue derribado por los

67-80 ). For anything related to this anniversary, lights, salaries and other expenses he bequeathed

hermanos maristas después del 1911 (FITÉ 1997, 135; FITÉ en prensa). Hoy en día únicamente conser-

4.600 salaries.

vamos algunas fotografías del exterior, así como descripciones eruditas como la de Jaume Caresmar,

The Count thought about his grave in provisional terms, since the intention was to build a family

canónigo del monasterio, que situó la construcción del palacio con posterioridad a Ermengol X, esto

vault in the church of a new monastery to be erected within the grounds of the castle of Balaguer, on

es, en tiempos de la tercera dinastía condal. La más interesante de estas descripcions es la de Monfar,

which we will return later. However, the will says nothing about the type of grave that he wanted in

quien lo pudo ver cuando todavía mantenía algo de su pasado glorioso: “(...) A la parte de mediodía

this final location. In any case, it never took place because the monastery was never built. Monfar saw

hay un palacio, donde estaban los condes con toda su familia cuando se retiraban en dicho monaste-

the tomb of the Count in the church of Santa Maria d’Almatà, and the description he offered, closely

rio: hay en él muchos cuartos, y en uno de ellos una gran sala, que llaman la sala de los condes, y aun

resembles the one described in the will: “Está sepultado en Nuestra Señora de Almata, en una caja

en el techo hay muchos escudos de sus armas y del monasterio. Está este palacio muy separado de

de madera, alta, al entrar, á la mano derecha de la puerta que mira al rio: está su cuerpo entero, y

la clausura del monasterio (...)” (MONFAR 1853, vol. I, 408).

allí está tambien el de don Juan, su hijo, ó de don Tadeo; pero segun la disposición del cuerpo, que

Fotografías previas al derribo demuestran que el espacio principal del palacio era una gran sala

tambien está entero, tengo por cierto ser el de don Juan121. Está la caja pintada de color verde, con

cubierta, no sabemos si cubierta con arcos diafragmáticos. Llama la atención que una familia noble

algunos escudos pequeños de las armas de este conde, que eran, á la mano derecha, dos palos de las

como la de los Aragón-Urgell construyera una residencia privada asociada a un centro monástico,

armas reales de los reyes de Aragon, y á la izquierda, algunos jaqueles de oro y negro (...)” (MONFAR

una actitud que no encuentra muchos paralelos entre los miembros del estamento nobiliario en la

1852, II, 278)122.

Catalunya de aquellos años114. Sí lo vemos, en cambio, entre los miembros de familia real. La máxima

This type of polychrome wooden burial box was quite common from the fourteenth century,

expresión de lo que decimos es el palacio del rey Martí en el monasterio de Poblet (ESPAÑOL 2010,

and it should be mentioned as a parallel of that of his daughter Isabel, a nun of the monastery Sixena,

28-30), una empresa construida durante los años en que el conde Pere regía el condado de Urgell.

studied in this catalogue. It was also similar to that of another daughter of the Count, Elionor, buried in

La relación entre el monarca y su primo fue muy cercana, y en términos artísticos se proyectó de

the monastery of Poblet “en la capilla de los Evangelistas, al lado del altar, á la parte del evangelio, en

acuerdo a un parámetro más o menos continuo en el que Pere emulaba determinadas actitudes reales

una caja de madera (...) cubierta con un paño de grana, con escudos de las armas de Aragon y Urgel,

ante las formas artísticas. Es posible, por tanto, que el palacio condal de Bellpuig de les Avellanes, si

aunque todo muy consumido de viejo” according to Diego Monfar (MONFAR 1853, II, 261)123. Also of

es que se erigió en tiempos del conde Pere, se inspirase en el del rey Martí en Poblet y que fuera una

this type was that of Infante Ferran de Aragon and Castile (1329-1363), son of Alfons el Benigne and

muestra más de esta emulación, de la cual la máxima expresión fue el Castell Formós de Balaguer.

Eleonor of Castilla, who was buried in the Franciscan monastery of Lleida124.

Finalmente, la relación del conde Pere con el monasterio avellanense podría manifestarse también con la llegada de la imagen de la Virgen y el Niño ejecutada por Bartomeu de Robió (ESPAÑOL
2003a, 332-334), hoy custodiada en el Museu de Lleida: diocesà i comarcal. La gran calidad de la es-

120. These works were undertaken from the time that I could relate to remission of the payment of six thousand salaries
that the university of Balaguer was due to get yearly for census and works on the walls, made by Margarida de Montferrat
in 1409. In the same document it is reported that at that time they were building walls and removing springs (DOMINGO

cultura y el hecho que se recurriera al principal escultor leridano de aquellos años podrían convertirse

1997, 156).

en argumentos para establecer esta vinculación con la figura del conde. La obra tiene una apariencia

121. In another momento, Monfar says that Joan, who has been dead for fourteen years “está sepultado en Almatá, en el

bastante curiosa y cortesana, ya que muestra un escote poco apropiado para una imagen que debía
presidir un altar y un impresionante collar de orfebrería a base de muescas que, a buen seguro, hubiera gustado a alguien tan sofisticado como el conde Pere d´Urgell. En cualquier caso, es segura su
ejecución durante los años en que él señoreaba el condado. No sabemos si en origen se encontraba

10

mismo ataud que el conde, su padre, y los he visto á los dos enteros” (MONFAR 1853, II, 265).
122. According to well documented father POU, in 1787 the box was under the chapel of Sant Crist (POU 1913, 135). Cfr.
FITÉ 1997, 160-161.
123. Elionor, following the defeat of the county and the repression suffered by the family retired to a hermit’s life in Montblanc ““y allá edificó una hermita, so invocación de San Juan Bautista” A life of mortification in hair shirts and various
disciplines that Monfar could still see “sobre su sepultura (...) y otros tantos estan en la hermita de San Juan Bautista” Beside

113. En su testamento de 20 de mayo de 1408, el conde hizo una deja al monasterio de dos cirios, con un peso de veinte

the tomb it seems that there were “los tres círculos de hierro, un ceñidor de cerdas, y unas cadenillas como disciplinas”

libras de cera cada uno, para que quemaran en las misas desde la consagración hasta que el oficiante terminara (MONFAR

(MONFAR 1853, II, 260-261). About Elionor see JÁVEGA 2012.

1853, II, 272).

124 .“(...) está sepultado en el monasterio de San Francisco de Lérida con sus padres: su sepulcro es una arca de madera

114. Sobre las residencias abaciales, reales y episcopales vinculadas a centros monásticos véase ESPAÑOL 2003 b, 279-283.

muy dorada, á la pared del lado del altar mayor, á la parte del evangelio, con muchos escudos de sus armas, y un letrero
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integrada en un retablo, pero es muy probable. Ignoramos también si se trata de la imagen que pre-

In addition to the amounts bequeathed to the walls of Balaguer from an artistic point of view

sidió el altar mayor de la iglesia hasta inicios del siglo XVII, ya que el altar se renovó hacia el 1611 y,

there is an interesting confirmation of an income for the town of Àger, which had been allocated to

nuevamente, en el siglo XVIII con el añadido en la parte central de una pintura con la representación

the rebuilding of the cloister of the collegiate of Sant Pere, indicating that at that time the project

de la Anunciación, lo que certifica el desplazamiento de la imagen a otro altar del monasterio (FITÉ en

was not yet completed. It seems that the work started in the last decades of the fourteenth century

prensa; VELASCO-YEGUAS 2011, 345-346)115.

and the early years of the next century and may have been directed by the master builder Pere de

En tiempos de Caresmar, esta imagen que había presidido el altar mayor se veneraba “sobre las

Sant Joan. A French architect, known for his Gothic work and who was especially skilful in sculptural

gradas del altar de San Agustín”, donde se instaló tras la reforma del altar mayor. La escultura debía

work (FITÉ 2003, 193-196). Recently discovered data allows us to speculate about the identity of this

ser venerada de antiguo por los fieles de la zona como eficiente hacedora de milagros, dado que Ca-

master, and it has been proposed that “Master Jaume” who appears in documentary records of La

resmar menciona un documento de 1503 relacionado con Fernando el Católico en el que el monarca

Seu Vella between 1405 and 1407 can be regarded as referring to Jaume Esteve, native of Xàtiva and

la presenta como una imagen que “brilla por sobre grandes milagros“ (CARESMAR 1977, 77). Llama la

documented to have been in València (XIVA 2014, 29 and 34-36). Regardless of this hypothesis, it is

atención, por tanto, que, cuando Narcís Camós visitó el monasterio después de la Guerra dels Sega-

necessary to stress that the studio working on the sculptures in the cloisters at Àger is akin to the

dors, no mencione ninguna imagen mariana y que se centre únicamente en la descripción de la reli-

international Gothic style, particularly of the sculptors Guillem Sagrera or Pere de Sant Joan. With this

quia de la sandalia (CAMÓS 1772, 256). El desplazamiento de la imagen ya se había producido y con él

choice, it shows again the tastes of the Count and that he worked with artists that could do the work.

es posible que se perdiera el rastro de esta devoción. La imagen venerada en el altar de San Agustín

Also, it is worth mentioning the related works in the town of Àger “de una casa que mandaba labrar en

en tiempos de Caresmar debe distinguirse de la que presidía la tumba de Ermengol X, que por la des-

el monasterio” in the words of Monfar, which is probably related to the reform of a county residence

cripción que ofrece podría ser también identificable con la conservada en el Museu de Lleida: “(...) ay

located in the same place, we assume that it was built in the eleventh century by Arnau Mir de Tost, of

una imagen de nuestra Señora también de piedra muy hermosa, que tiene a la izquierda sentado su

which some remains are still preserved today125 .

Hijo, y a la derecha una flor que da al Niño” (CARESMAR 1977, 68-69)116. Los detalles se corresponden

Among the bequests to persons, which are equally numerous, most interesting are those pro-

bien con la imagen del museo leridano que, además, en la parte posterior presenta evidencias físicas

fessionals in his household, among which are his secretary, four scribes, six personal servants, a cha-

de haber sido adosada en algún momento a un muro, según han determinado los últimos trabajos de

plain, a squire, a keeper, two trumpeters, two chefs, a store man, three postmen and two wine men.

restauración. Pese a que a día de hoy sea arriesgado proponer una identificación de esta imagen con

Thus we can see that he had a large household that would be costly to maintain. To his wife Margarida,

la descrita por Monfar y Caresmar, vale la pena exponer esta posibilidad. Esto implicaría considerar

to whom he bequeathed the castles and villas of Castelló de Farfanya and Algerri, plus all the vessels

que la imagen se incorporó a la tumba en un momento indeterminado, no sabemos si en época me-

of silver and tapestries that have the arms of Monferrato. He also gave her his clothes, from which

dieval o en alguna transformación posterior del monumento funerario que, como ya hemos visto más

were extracted the pearls and precious stones that were reserved for his heir.

arriba, muestra algunas anomalías iconográficas que permiten intuir esta manipulación117.

Otras empresas artísticas del conde Pere

From the artistic point of view, among the many pious requests that are documented in the testament there is modification to the last wishes of his father, who had expressed the wish to found a monastery for the order of Santa Clara in Balaguer with thirteen nuns. We have seen that the community

Durante los años en que el conde Pere rigió el gobierno del condado de Urgell la ciudad de

was eventually installed in Santa Maria d’Almatà, and the building designed by the Count was never

Balaguer vio notablemente mejorada su imagen como ciudad con la renovación de algunos de los

built. Now, his son Pere stipulated that the community of Santa Clara was to be increased to twenty

edificios más emblemáticos, la construcción de nuevos y por la reforma de su estructura de murallas.

three members, but strangely, the papal license says to replace them with a community composed

Entre los proyectos que permanecían en curso en el momento en que el conde ascendió al poder hay

of men, an identical number of monks and the nuns were to be distributed to various convents of the

que destacar las obras del monasterio de Sant Domènec, que había sido una fundación testamentaria

order, unless his heir or a devotee of Balaguer wanted to keep it.

de Ermengol X (1314). Sin embargo, no se empezó a construir hasta los tiempos del infante Alfons y

Most interesting, however, is the desire of Pere to build a new building to house the community

Teresa d´Entença (1323), cuando el rey Jaume II recibió la autorización papal (MONFAR 1853, II, 51).

of Franciscan friars, as the monastery of Almatà was not secure enough in case of war because it was

Todo indica que la construcción no se desarrolló al ritmo deseado, dado que en el testamento del

outside the walls126. The Count gave directions about where the new monastery was to be located

conde Jaume I (1344) encontramos una manda de 25.000 sueldos para la obra, como ya hemos ana-

“intus clausuras predictas”, i.e., in the grounds of the Castle Formós. He also gives instructions on

lizado anteriormente. A pesar de este importante legado, la construcción continuó avanzando muy

how to build the church community “solemniter cum capellis in utroque latere cum voltis et croeratis

lentamente, dado que el obispo de Urgell en 1350 se dirigía a la viuda de Jaume y le reclamaba que

secundum formam ecclesie predicatorum monasterii Barchinone vel ecclesie monasterii predicato-

de los 18.000 sueldos que debía a los albaceas de Ermengol X, se destinaran 5.000 a la terminación

rum civitatis balagarii” at the time it had to be “non multum magna nec multum sumptuosa cum lignis

de la cabecera; y dos años después, el obispo Hug Desbach concedía indulgencias a quienes contri-

cooperta” and had to be located “ad latus dicti monasterii.” It was therefore a church with diaphragm

buyeran a las obras de la iglesia y el campanario (SANAHUJA 1930b, 146; SANAHUJA 1965, 278; FITÉ

arches and a wooden roof, while chapels were covered with ribbed vaults, and both these references

1997, 149). En aquel momento ya gobernaba el conde Pere, hijo de los anteriores, y es muy posible

are evident in the church of the monastery of Santa Catarina in Barcelona and Sant Domènec in Ba-

que se acabara implicando en el proceso constructivo de este monasterio tan favorecido por sus

laguer, with this type of church roof being typical of the architecture of the mendicant orders (FITÉ

antepasados. Son los años en que se finalizan algunas de las dependencias claustrales (GIRALT 2002,

1997, 155-156).

229), pero no tenemos ningún testimonio que demuestre de manera fehaciente su intervención en la
materialización de estos espacios.
Fue también en aquel tiempo, durante el último cuarto del siglo XIV, cuando el pavimento del
presbiterio de la iglesia se engalanó con alicatados, aunque la existencia de los mismos había pasado
bastante inadvertida, seguramente por su desaparición en un momento indeterminado del siglo XX.

In another paragraph of the document it is mentioned that the church had to be a place “intrans
que dice así: Assi jau lo molt alt senyor infant don Fernando de Dolorosa memoria marques de Tortosa è senyor del Barrasin
e mori en Castelló de Burriana a XVI dias del mes de juliol em lo any de la nativitat de nostre senyor MCCCLXIII” (MONFAR
1853, II, 207-208).
125. Count Pere spent long periods in this residence, as he even kept clothes, books and jewellery there. He was also patron
of the Collegiate of Sant Pere, and as such, on 19 May 1400 he attended Chapter in the crypt of Santa Maria. (FITÉ1985,
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115. Según Caresmar la imagen fue retirada “durante la construcción de un altar mayor a fines del siglo pasado” (CARES-

245-246).

MAR 1977, 77).

126. It is a similar move to what occurred in La Seu d’Urgell in 1364, when the Dominicans were able to obtain land within

116. Esta imagen también la menciona MONFAR 1853, I, 410.

the closed walls in order to build a new monastery in the town. It was considered in the case of rebellion or war, that if the

117. No sabemos si esta imagen descrita por Monfar y Caresmar en la tumba de Ermengol X es la misma que, años después,

enemy was strong, from the old building it would be very easy to destroy the wall and enter the city. Bishop Galceran Vila-

aparece instalada en la sala capitular. Sobre esta última véase BARRAQUER 1906, I, 312; CORREDERA 1997, 278.

nova placed the first stone of the new building on 30th October 1409 (MARQUÈS 1978, 17-18).

Tenemos conocimiento de ellos gracias a un par de descripciones antiguas. La primera de Josep Font

verso patii castri predicti ab latus capelle ibi jam constructure cujus ecclesie caput existat versus

y Gumà, de 1905, que al referirse a los del monasterio de Poblet dejó testimonio de otros ejemplos

orientem”, unless his heir would renovate the existing chapel127. However at another time the will

de los cuales tenía conocimiento, como los que pudo ver “al convent de sant Francesch de Balaguer,

again refers to the location that had been given to the monastery, requiring that it had to be placed “in

colocats á terra al presbiteri de l’iglesia” (FONT 1905, 20-21). En el momento de la visita de Font la

deserto palacii Balagarii ad latus muri ibi constructi super torrentem qui vocatur Alcarraz ad partem

comunidad que había instalada en el monasterio era franciscana, puesto que los predicadores habían

septentrionalem in cujus muri angulo ad partem occidentalem est quedam turris vocata den Gili”. The

abandonado el edificio a consecuencia de la desamortización de 1835. Lluís Domènech i Montaner los

terms of the document are unclear, but it seems that Count Pere had no intention of destroying the

contempló, aunque unos años después, y efectuó la misma comparación con los lugareños (DOMÈ-

existing chapel of Santa Maria de la Suda to erect a new church. We deduce that from another clause

NECH 1927, 273). La existencia de estos elementos en el monasterio permite deducir una posible

which says that the community could move easily “to the church castle” so that they could celebrate

implicación del conde en las obras, dado que es posible que aprovechara la llegada de los artesanos

some of the canonical hours - tercia, visperas and completa while the rest could be held at the monas-

valencianos que trabajaban en el Castell Formós para que hicieran lo propio en el monasterio de

tery. To facilitate this shift the Count suggested that community members circulated to the entrance

predicadores.

of “Alcarraz” and return back this way so remaining isolated from the outside.

El conde Pere también se nos presenta como un benefactor importante en las obras de amura-

The objective of this physical and spiritual connection that Count Pere tried to establish with

llamiento de la ciudad de Balaguer118. La ciudad era el centro neurálgico del condado e históricamente

the community had to do with the main principle: the erection of a family mausoleum for his relatives

habían sido los condes, principalmente, quienes habían impulsado su crecimiento, uno de cuyo máxi-

in the church of the new monastery. Some of his ancestors were buried at Santa Maria d’Almatà,

mo exponente es la construcción de la plaza Mercadal en el siglo XIV. Durante los años de gobierno

and as this church remained outside the walls and therefore unsafe, the Count tried to put the new

del conde Jaume I la ciudad creció a buen ritmo y de ahí que se derivara una cierta preocupación

monastery and church required in a more appropriate place for both “decorationem civitatis”, and

urbanística por parte del consejo balagueriense119. El urbanismo de la villa alcanzó nuevas metas en

for reverence to the memory of relatives. Thus, he was responsible for the new church being moved

tiempos del conde Pere, momento en que la ciudad parece que rebasaba los 2.000 habitantes. Se

“tumulata nostra dictorum parentum et filiorum nostrorum in loco honorabili et decenti”. The idea of

construyó el cercado de muralla que había de contener el barrio del Pla, incluyendo el templo de Sant

creating a dynastic pantheon was not a new initiative in the House of Urgell. The dynasty of Cabrera,

Miquel -hoy Santa Maria- y todo el sector del Mercadal, y se prolongó por los lados norte y oeste hasta

which preceded the members of the House of Aragon at the head of the county, had a cemetery

el Castell Formós. Parece ser que esta obra debe situarse hacia mediados del siglo XIV, coincidiendo

next to the monastery of Bellpuig de Les Avellanes, and later Pere would establish one of his own for

con la gran etapa de construcción de murallas por todo el Principado por impulso del rey Pere el

members of his lineage. By linking with a religious community also gave those interred the benefit of

Cerimoniós, entonces en guerra con el rey de Castilla.

the prayers of monks or nuns, again, a custom in the royal Catalan- Aragonese households. Like, for

La muralla de la ciudad presentaba en aquel momento diferentes portales, el más interesante de
los cuales era el de San Miguel, ubicado en la cabeza del puente. Se trataba de un portal fortificado

10

example, his cousin Martí l’Humà, who maintained a close relationship with the Franciscans (SILLERAS
2002, 175-178).

abierto en una torre única que se soldaba al puente viejo y que embellecía el acceso a la ciudad desde

In addition to that which we have just noted, the Count wanted to establish a link between the

el norte y el este. Permaneció en pie hasta 1894, cuando fue desmontado y las esculturas que lo pre-

community and the religious Franciscan chapel of the castle through a corridor which could also be

sidían fueron retiradas y vendidas posteriormente120. La escultura principal era una representación de

explained by his desire to relate with the royal house, which led him to imitate the position of the Cata-

San Miguel, gran protector de villas y ciudades, y uno de los santos con más devoción en tierras del

lan kings in certain religious practices and artistic promotion. Around 1398, Martí l’Humà had a project

condado. La imagen estaba protegida por un dosel de tracería calada y, flanqueándolo, se ubicaban

to install a religious community in the chapel of the Palau Reial Major, an initiative that succeeded in

sendos ángeles que sostenían emblemas heráldicos. Más abajo, a media altura del santo, había dos

subsequent years. There was an important treasure of royal relics guarded there and the community,

escudos con las armas llenas de la casa de Urgell. El portal fue erigido a finales del siglo XIV o inicios

firstly Cistercian and then Celestine, had to take care of the church, following the example of Sainte

de la siguiente centuria, y seguramente hay que ponerlo en conexión con el importante proceso de

Chapelle in Paris128. The aim of the monarch revolved around the devotion to this sacred treasure, but

mejora de la red de murallas impulsado por el conde Pere. Él mismo hizo mención de estas obras

in essence, the element of comparison with the founding by the Count of Urgell in Balaguer is the

en su testamento de 1408, cuando ordenó a su heredero que restituyera todo el recibo de las impo-

desire to establish a liaison between the religious community and the casral chapel through holding

siciones a la ciudad de Balaguer, y también a otros lugares y pueblos del condado, exceptuando lo

some trades here. Most interesting for us is that the project of the King involved the construction of

que legítimamente constara que gastó en la fortificación del castillo y otras fuerzas de la ciudad de

a monastery next to the palace and a covered walkway that runs through the base of the Tinell Hall,

Balaguer y en otras villas. Y lo que no se hubiera gastado en esto o en el servicio del rey y la defensa

which would allow the monks access to the chapel royal. It is likely that Count Pere was inspired by

de los judíos mandó que fuera empleado en reedificar y fortalecer los muros de Balaguer “y demás

this structure built in 1407 (CARRERAS 1910 141; MAURELL 1941, 139-142 and 147-148; ADROER 1979 138

lugares” (MONFAR 1853, II, 272-273)121.

docs. 135 and 181) when planning for Balaguer in his will of the following year129.

118. En los siguientes párrafos recogemos algunas de las conclusiones que se adelantan a FITÉ en premsa.

127. It is the church of Santa Maria de la Suda included in the documentation, and that surely must be identified with the

119. En este sentido, el 9 de mayo del 1346, el conde autorizó a la villa de Balaguer para elegir vigilantes para la inspección

noble room that was located within the excavations carried out in the grounds of the castle. See our text on the palace of

de obras públicas, casas, tejados, ventanas, canalones, caminos, plazas, alcantarillas o cobertizos, entre otros (POU 1913,

Balaguer published in this catalogue.

133; SANAHUJA 1965, 290; DOMINGO 1997, 123-124).

128. King Martí requested a license from the Pope (1398), and requested the King of France and several French nobles

120. Una vez retirados los elementos escultóricos de la fachada, el Ayuntamiento los guardó en dependencias municipales

to send Christian relics increasing the already large royal treasury, in addition to liturgical drawn from Paris for proper

hasta 1913, fecha en que fueron vendidos. Ese mismo año fueron adquiridos por Miquel Utrillo, que dirigía las obras del

reverence. Regarding Martí d’Aragon and the Holy Chapel of the Palau Reial see, among others, MADURELL 1936, 512-

palacio de Maricel de Sitges, la residencia del magnate y coleccionista norteamericano Charles Deering. Los elementos

513; VINCKE 1970, 119-131; ADROER 1979, 124-147; TORRA 1999, 65-87; ESPAÑOL 2001b, 276-277; ESPAÑOL 2001c, 118-121;

procedentes del portal de Balaguer fueron ubicados en la fachada de San Miguel de este edificio, donde aún lucen a día de

ESPAÑOL 2010, 42-45.

hoy, salvo la escultura principal, que con el paso de los años resultó dañada por el salitre y fue reemplazada por una copia

129. In addition to this Barcelona parallel to consider as a direct reference, there has not been kept, nor can we provide

los restos de la escultura original han desaparecido (ESQUERDA 2006; ALÒS 2013). Un par de alzados arquitectónicos de

any other comparative item of communication about what the Count sought to build in Balaguer. Both were erected for the

Miguel de Utrillo, efectuados hacia 1913-1914 en el marco de las obras de Maricel, nos muestran los elementos escultóricos

circulation of a religious community that had moved to a chapel to make some trades, and the need to distinguish them

emplazados en el proyecto de fachada (DOMÈNECH 2009, 219, cat. 192-193).

from other contemporaries or those from soon after, which were mainly non clerical. This is the case projected by Maria

121. Estas obras, que se habían de emprender a partir de ese momento, parece que podrían relacionarse con una remisión

Davila, circa 1497, in Santa Clara Calabazanos (Palencia), which, in this year received permission for the community to

del pago de 6.000 sueldos que la universidad de Balaguer hacía anualmente por razón de sacar censales y para obras

erect a private gallery to the church to enable them to attend the hours along with the nuns (CABALLERO 2010, 65-67), this

en los muros, efectuada por Margarida de Montferrato en 1409. En el mismo documento se informa, además, que en ese

information is owed to Eduardo Carrero, who has kindly provided the statement. Although it is beyond our chronological

momento se estaban construyendo muros y derribando fuentes (DOMINGO 1997, 156).

scope, it should also be mentioned the elevated way of communication between the palace of the Count of Aranda and the

397

10

El testamento del conde Pere también aporta información valiosa sobre sus inclinaciones artís-

In short, almost certainly Count Pere knew firsthand the intentions of his cousin with the ins-

ticas y su faceta de promotor. Lo otorgó el 20 de mayo de 1408 y lo conocemos por el extracto que

tallation of the religious community, the construction of the monastery and the passage, and the

redactó Diego Monfar (MONFAR 1853, II, 267-276). El montante total de los legados que el conde

allegiance of the community to the Holy Chapel of the Palau Reial. It is also quite likely that he learns

ordenó en su testamento ascendía a 10.000 libras, una cantidad realmente elevada. No faltan los

from the important ceremony of the laying the first stone of the monastery where the monks had

habituales para la celebración de misas “pro anima” en diferentes centros religiosos de Balaguer, Llei-

lived, on 22nd February 1408 and was attended by civil and religious personalities from all over the

da y el resto de Catalunya, entre los que destaca uno claramente ostentoso y exagerado, que debía

Crown of Aragon (GIRONA 1915, 623, doc. 4). This came just three months before the Count dictated

celebrarse el primer día de cada mes en Santa Maria d´Almatà y que implicaba la intervención de

his testament, where we see some reflections, to form a faith community that will be linked to the

300 religiosos de los monasterios balaguerienses. En la celebración del aniversario jugaba un papel

family and the chapel in the palace of Balaguer and the construction of a corridor that allowed the

importante la tumba del conde, un túmulo cubierto “in representation nostri corpóreos te sepulcro

physical movement of the monks from the monastery to the chapel to celebrate certain canonical

te quod desuper apponatur quedamos cohoperta sufficiens cum firmes nostris”. Pedía que encima

hours. Unfortunately, as happened with the last wishes of his father, Count Pere’s instructions on the

de esta caja, y también sobre las sepulturas de sus familiares, “apponatur panni damasquinado áureo

foundation and building of the new monastery were not met130.

fine Coloris Nigri cum Orli zeytonini cum firmes nostris circumquaque de opere brudayrie”, es decir,
los habituales paños de oro con los que se embellece los enterramientos en este tipo de ceremonias

Una trista ensulsiada

(FITÉ 2005-2006, 67-80). Por todo lo relacionado con este aniversario, luminarias, salarios y otros

Sots cimbell d’oradura,

gastos legó 4.600 sueldos.

eixirà de clausura

El conde pensó su sepultura en términos provisionales, ya que su intención era construir un pan-

ab burell vestidura

teón familiar en la iglesia de un nuevo monasterio que pretendía erigir dentro del recinto del castillo

aicell gran comte.

de Balaguer, sobre el cual volveremos más adelante. Con todo, el testamento nada comenta sobre el

E lo gran conestable

tipo de tumba que deseaba en ese emplazamiento definitivo. En cualquier caso, nunca se llevó a cabo

hi serà favorable

porque el monasterio tampoco se llegó a erigir. Monfar pudo ver el sepulcro del conde en la iglesia

del lloc menys estimable

de Santa Maria d´Almatà, que, por la descripción que ofrece, se parecía bastante al descrito en el

lo traurà defora.

testamento: “Está sepultado en Nuestra Señora de Almata, en una caja de madera, alta, al entrar, á la

(Anselm Turmeda 1928, 187-188)

mano derecha de la puerta que mira al rio: está su cuerpo entero, y allí está tambien el de don Juan, su
hijo, ó de don Tadeo; pero segun la disposición del cuerpo, que tambien está entero, tengo por cierto

Count Peter died between May 20th, when he dictated his testament, and the 23rd of the same

ser el de don Juan122. Está la caja pintada de color verde, con algunos escudos pequeños de las armas

month in 1408, when the news was communicated to King Martí (GIRONA 1915, 626, Doc. 15)131. With

de este conde, que eran, á la mano derecha, dos palos de las armas reales de los reyes de Aragon, y

him ended the glory of the family of the Counts of Urgell in the field of artistic promotion, becau-

á la izquierda, algunos jaqueles de oro y negro (...)” (MONFAR 1852, II, 278)123. Este tipo de cajas sepul-

se from that moment his heir, Jaume II, called el Dissortat (1408-1413), had his interests focused on

crales de madera policromada era bastante habitual desde el siglo XIV, y puede mencionarse como

political and diplomatic issues related to the succession to the throne of the Kingdom of Aragon.

paralela la de su hija Isabel, monja del monasterio de Sigena, estudiada en este mismo catálogo. Era

After being defeated in the Caspe Agreement (1412), Count Jaume declared a revolt against Ferran

también similar la de otra hija del conde, Elionor, sepultada en el monasterio de Poblet “en la capilla

d’Antequera, the winner of that fateful and manipulated agreement.

de los Evangelistas, en el lado del altar, á la parte del evangelio, en una caja de madera (...) cubierta

The Count and his family ended up as refugees at the Castle in Balaguer, which had suffered a

con un paño de grana, con escudos de las armas de Aragón y Urgel, aúnque todo muy consumido

three-month siege by royal troops. Surrender of the Count took place on 31st October 1413. He was

de viejo”, según pudo comprobar Diego Monfar (MONFAR 1853, II, 261)124. También respondía a esta

arrested and thereafter began his journey to different prisons in the Kingdom of Castile and the Crown

tipología la del infante Ferran d´Aragó i Castella (1329-1363), hijo de Alfons el Benigne y Elionor de

of Aragon, finally dying at the castle of Xàtiva on 1st June 1433. At that moment the man died and the

Castella, que fue enterrado en el monasterio de los franciscanos de Lleida125.

myth was born, although in the last years of his life he did not lack supporters and defenders, such as

Aparte de las cantidades legadas para obras en las murallas de Balaguer, desde el punto de vista

Anselm Turmeda, who dedicated the verses with which we started this section, in which he sang for

artístico interesa la confirmación de las rentas de la población de Àger, que debían destinarse a la

a release that never happened132. The Count’s family suffered harsh repression. Infanta Isabel, his wife

reedificación del claustro de la colegiata de Sant Pere, lo que indica que en ese momento el proyecto

saw little of her daughters and spent several years asking for mercy; while Margarida de Montferrat

aún no se había terminado. Parece ser que la obra se inició en las últimas décadas del siglo XIV, y

was accused of crimes against the King, and ended up imprisoned for life in the castle of Morella,

que los primeros años de la siguiente centuria pudiera ser dirigida por el maestro de obras Pere de

where she died in 1420.

Sant Joan, un artífice de origen francés afín al léxico del gótico internacional y especialmente diestro

Ferran d’Antequera quickly liquidated the County, selling their properties to different knights and

en el trabajo escultórico (FITÉ 2003, 193-196). Unos datos recuperados en fecha reciente permiten

the successful families of the time, this dismantling was finished by his successor and son, Alfons el

122. En otro momento, Monfar dice que Joan, que murió con catorce años, “está sepultado en Almaty, en el mísmo ataud

Magnànim However, the process is more interesting from our point of view because of the immediate

que el conde, su padre, y los he visto á los dos enteros” (Monfà 1853, II, 265 ).

398

123. Según documentó el padre Pou, en 1787 la caja se hallaba bajo el camarín del Santo Cristo (POU 1913, 135). Cfr. FITÉ

gallery of the church of the Immaculate Conception of Epila (Zaragoza), about 1624-1628 (CRIADO 2013, 115). The examples

1997, 160-161.

cited, along with others that could join the list, such as corridors that connected with episcopal palaces, cathedrals, do not

124. Elionor, a raíz de la derrota del condado y la represión sufrida por la familia, se retiró a hacer vida eremítica en Mont-

conform to what was intended to be erected in Balaguer, but at least they illustrate on the proliferation of structures that

blanc, “y allí edificó una ermita, so invocación de San Juan Bautista”. Se mortificaba en vida con cilicios y disciplinas varias,

connected noble or royal residences certain religious spaces.

que Monfar pudo ver todavía “sobre su sepultura (...) y otros tantos están en la hermita de San Juan Bautista”. Junto a la

130. As noted by Monfar “el conde don Jaime, que era el que había de dar el dinero para este gasto, cuidó más de la suce-

tumba parece que había “los tres círculos de hierro, un ceñidor de cerdas, y unas cadenillas como disciplinas” (MONFAR

sión del reino, que de esta fundación, y de aquel punto adelante tuvo tantos trabajos y cosas en que entender, que le dieron

1853, II, 260-261). Sobre Elionor véase JÁVEGA 2012, 97-105.

poco ó ningun lugar de cumplir la disposición del conde” (MONFAR 1853, II, 270).

125. “(...) está sepultado en el monasterio de San Francisco de Lérida con sus padres: su sepulcro es una arca de madera

131. Three days later, the King addressed the Mayor of Lleida and ordered him to have 100 torches made of wax, five pounds

muy dorada, á la pared del lado del altar mayor, á la parte del evangelio, con muchos escudos de sus armas, y un letrero

each, for the burial of the Count of Urgell. (GIRONA 1915, 625, doc. 14).

que dice así: Assi jau lo molt alt senyor infant don Fernando de Dolorosa memoria marques de Tortosa è senyor del Barrasin

132. The Urgellista flame appears to still be alive in the Curial e Güelfa, in the mid-fifteenth century, where characters

e mori en Castelló de Burriana a XVI dias del mes de juliol em lo any de la nativitat de nostre senyor MCCCLXIII” (MONFAR

portrayed are very close to the Count and also Monferrato is a main character and where he falls in love in the novel (ES-

1853, II, 207-208).

PADALER 2002, 65-66).

especular al entorno de la identidad de este maestro, ya que se ha propuesto que el “ mestre Jaume”

aftermath of the siege and the entry of Spanish troops in Balaguer, which meant looting and confisca-

que aparece en los registros documentales de la Seu Vella entre 1405 y 1407 pueda tratarse de Jaume

tion of personal property stored in the palace of Balaguer and other family residences in the domain.

Esteve, oriundo de Xàtiva y documentado en Valencia (XIVA 2014, 29 i 34-36). Independientemente

Although it has been repeatedly stated that the Castle Formós was completely destroyed as a result

de esta sugerente hipótesis es necesario remarcar que el taller escultórico que trabajaba en el claus-

of the siege and the subsequent looting by the troops of Ferran d’Antequera133, there is a story that

tro de Àger se muestra afín al estilo del gótico internacional y, especialmente al entorno de escultores

would put this in doubt. On 2nd December 1413, just a month after the surrender, King Ferran let it be

como Guillem Sagrera o Pere de Sant Joan. Con esta elección, el conde ponía nuevamente de mani-

known his intention to move to Balaguer, along with his wife, the heir and others. Therefore, he had

fiesto cuáles eran sus gustos estéticos y por eso buscaba artistas que le permitieran satisfacerlos. Por

ordered that beds, tables and other things necessary for him to come be installed (GIMÉNEZ 1901,

otra parte, llama la atención que en este legado relacionado con la población de Àger se mencionen

360-361, doc. CLXXXIX). We must conclude that if the castle had been completely destroyed the

las obras “de una casa que mandaba labrar en el monasterio” —en palabras de Monfar—, lo que se-

monarch would not make this request. And we must also infer that, despite the damage that could

guramente debe ponerse en relación con un proceso de reforma de la residencia condal ubicada en

have been caused, the residence was still solid and stately enough to temporarily house the King and

el mismo lugar, suponemos, que la erigida en el siglo XI por Arnau Mir de Tost y de la cual hoy en día

his family134. A couple of undocumented traditions tell us about the subsequent looting of the stone

todavía se conservan algunos restos126.

elements of the castle. One of them includes Diego Monfar of the seventeenth century, when he said

Entre los legados a personas concretas, igualmente muy numerosos, puede interesar destacar

that the upper columns of the cloister in the monastery of Poblet were seized from the Formós Castle

el perfil profesional de algunos miembros de su casa, entre los que encontramos a su secretario,

and for the royal palace of the same monastery, specifically “las piedras de las ventanas” (MONFAR

cuatro escribanos, seis personajes de cámara, un cura, un escudero, un portero, dos trompetas, dos

1853, I, 340). It seems difficult to give credibility to these statements, especially the latter, since it is

cocineros, un repostero, tres botelleros y dos correos, con lo que se nos dibuja una corte y un servicio

known that the palace was built in the days of Martí l’Humà, and the windows were installed under the

bastante nutridos que debía costar dinero de mantener. Destacan también las mandas a su mujer,

direction of the master builder Arnau Bargués.

Margarida, a la cual legó el usufructo de los castillos y villas de Castelló de Farfanya y Algerri, además

The second comment is that building materials were used in the convent of Sant Domènec in Ba-

de todos los vasos de plata y tapices en que aparecieran las armas de los Monferrato. También le dio

laguer as part of the reform process initiated after the siege of 1413135. In this case, the source is Ferran

sus vestidos, de los que se tenían que extraer las perlas y piedras preciosas, que reservaba para su

Timoneda, a scholar of the last third of the nineteenth century. Apart from mentioning what Monfar

heredero.

had said about the monastery in Poblet, he also picked up a tradition that said columns of the galleries

Desde el punto de vista artístico, entre las numerosas mandas piadosas que se documentan en

of the Formós Castle were placed in the cloister of Sant Domènec. Timoneda also says that some

el testamento destaca una nueva modificación de las últimas voluntades de su padre, quien había

residents of Balaguer said that the origin of the lapidary used in the monastery was the “casa de la

manifestado el deseo de fundar un monasterio de clarisas en Balaguer con trece monjas. Hemos visto

comtessa”. This had been proposed because fragments of similar columns were found in the ruins of

que la comunidad, finalmente, fue instalada en Santa Maria d´Almatà y que el edificio proyectado por

the Formós Castle and at the base of the castle walls (TIMONEDA 1880, 90; SANAHUJA 1965, 280)136 .

el conde no se llegó a construir. Ahora, su hijo Pere estipulaba que la comunidad de clarisas debía ser

As for personal property, we know that after the surrender of Count Jaume there was a general

aumentada hasta veintitrés miembros, pero, extrañamente, encargaba al heredero que consiguiera

inventory “of the silver and other pieces of furniture of Don Jaume Count d’Urgell” but this has not

licencia papal para reemplazarlas por una comunidad masculina integrada por idéntico número de

been preserved (GIMÉNEZ 1901, 376-377, doc. CCXI). However, there was a list kept of the jewels in

frailes, y que las monjas fueran distribuidas por diferentes conventos de la orden, a menos que su

the Castle Formós of Balaguer (see Appendix), and a number of notes that illustrate the other goods

heredero o algún devoto de Balaguer las quisiera mantener.

in the different family homes in the county. The first interesting thing, to which we have alluded in

Lo más interesante, sin embargo, es el deseo de Pere de construir un nuevo edificio para acoger

previous pages, is that most of these pieces were commissioned by Count Pere and Margarida de

a esta comunidad de frailes franciscanos, ya que el monasterio de Almatà no era lo suficientemente

Montferrat. It is possible is that the items in this list are the same that the Count pledged just at the

seguro en caso de conflicto bélico porque quedaba extramuros127. El conde dio indicaciones muy

beginning of the siege, before August 1413, and Ferran d’Antequera, upon learning of it embellished

precisas sobre el lugar donde debía ubicarse este nuevo monasterio, “intus clausuras predictas”,

it (1901 GIMÉNEZ , 342-343 , doc. CLXIII). We have also added to the list, those goods that the family

es decir, en el recinto del Castell Formós. También da instrucciones sobre cómo se debe construir

sold or used to finance their military forces during the siege of Balaguer, as “ certa quantitat de argent

la iglesia de la comunidad, que debía hacerse “solemniter cum capellis in utroque latere cum voltis

et dor et pedres” that one of the witnesses questioned during the Count of Urgell’s trial, Bernard de

et croeratis secundum formam ecclesie predicatorum monasterii Barchinone vel ecclesie monasterii

Lorac, acknowledged as having been taken to French soil and sold for 4,000 florins (BOFARULL 1868,

predicatorum civitatis balagarii”, a la vez que tenía que ser “non multum magna nec multum suntuosa

I, 200-202).

cum lignis Coopertires”, y que debía ubicarse “ad latus dicte monasterii”. Se trataba, por tanto, de una

The same must be thought of regarding the luxury items and precious metals of Jaume and his

iglesia con arcos diafragmáticos y cubierta de madera, mientras que las capillas laterales se debían

family in the city of Tarragona. In a letter dated 13th November 1413 sent by Ferran d’Antequera to

cubrir con bóvedas de crucería, con lo cual se hacen evidentes tanto los referentes, la iglesia del mo-

the Archbishop of Tarragona, we know that in the city the Count had “alguns joyells diners e bens”,

nasterio de Santa Caterina de Barcelona y la de Sant Domènec de Balaguer, como el tipo de cubierta

which had been left in the custody of several people. The King ordered that an appeal be made to

de la iglesia, propio de la arquitectura de las órdenes mendicantes (FITÉ 1997, 155-156).

return them. Addressed to the Veguer of Barcelona with the same goal “crida pública que tot hom

10

En otro párrafo del documento se menciona que la iglesia debía ubicarse “intrans verso patio
castri predictivo con latus Capelle ibi jam constructo Cujus ecclesie caput existente versus orienta-

133. The first historian was revealed by Monfar, as in many other times in his work, following La fi del comte d’Urgell , a

mos”, a menos que su heredero quisiera renovar esta capilla preexistente128. Sin embargo, en otro mo-

controversial text in the form of the chronology of the novel; reads in this episode: “Decontinent que lo rey fou dins la ciutat,

126. El conde Pere debía pasar largas temporadas en esta residencia, dado que incluso guardaba ropa, libros y joyas. Era

barreix. E, de fet, aquells castellans entraren dins lo palau, e tots los béns qui en aquell éran an molta crueltat e ab grans

patrón, además, de la colegiata de Sant Pere y, como tal, el 19 de mayo de 1400 asistió al Capítulo en la cripta de Santa

crits e avalots barrejaren” (SALAS 1931, 34).

Maria (FITÉ 1985, 245-246).

134. We also know that some women of the House of Urgell spent Christmas of 1418 in Balaguer, accompanied by Queen

127. Se trata de un traslado similar al que se produjo a la Seu d´Urgell en 1364, cuando los dominicos consiguieron unos

Maria (JÁVEGA 2012, 101), which could be inferred that they may have been lodged in the Castle.

terrenos dentro del cercado de murallas para poder construir un nuevo monasterio, ya que en la villa se consideraba que

135. The monastery was badly damaged as a result of the siege. In the process of reconstruction, even Ferran d’Antequera

en caso de revuelta o guerra, si el enemigo se hacía fuerte en el viejo edificio, desde allí sería muy fácil destruir la muralla

was involved in making a financial donation.

y penetrar en la ciudad. El obispo Galcerán de Vilanova colocó la primera piedra del nuevo edificio el 30 de octubre de

136. After Timoneda, this tradition was picked up by Gaietà Barraquer who says that the columns of the cloister of Sant

1409 (MARQUÉS 1978, 17-18).

Domènec “formaron un día la hermosísima galería del palacio señorial de los Condes de Urgel, asentado en la fronteriza

128. Se trata de la iglesia de Santa Maria de la Suda que consta en la documentación, y que seguramente hay que identificar

loma del otro lado del río” (BARRAQUER 1906, II, 93).

ell donà a alguns castellans, qui ab ell éran entrats, lo palau del compte e tots los béns que dins aquell éran, a saco e a
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mento del testamento volvió a referirse a la ubicación que se debía dar al monasterio, precisando que

qui tinga en comanda deposit ó penyora alguns joyels diners robes e bens de Jacme durgell o de la

debía emplazarse “in deserto Palacio Balagarii ad latus muri ibi constructivas super torrentes quien

infanta sa muller o de la comtesa sa mare o de ses sors” and that they be delivered to him (GIMÉNEZ

vocatur Alcarraz ad parte septentrional in Cujus muri angulo ad parte occidental este quedamos turris

1901, 357-358, doc. CLXXXV-CLXXXVI). He also wrote to Francesc Saplana, a merchant of Barcelona,

convocados den Gili”. Los términos del documento son confusos, pero parece que el conde Pere no

who seemed to have in his possession gold jewellery, silver and other assets of the Count (GIMÉNEZ

tenía intención de aniquilar la capilla existente, Santa Maria de la Suda, para erigir la nueva iglesia.

1901 361, doc. CXC). In the Count’s lands, it seems that most of these assets were accumulated at the

Deducimos esto de otra cláusula en la que se comenta que la comunidad pudiera desplazarse sin

residence of Castelló de Farfanya137. In a letter to the King on 24th November of the same year we

problemas “ad ecclesiam dicte castri”, a fin de que pudieran celebrar algunas de las horas canónicas

know that a comprehensive inventory had been made but a copy of this inventory has not survived. In

—tercia, vísperas y completa—, mientras que el resto las celebrarían en el monasterio. Para facilitar

this letter to Ferran, from Fernando Morales, it is claimed that they ordered to be given “algunas cosas

este desplazamiento el conde proponía que los miembros de la comunidad circularan por la muralla

assi de libros como de robes del inventario que vos tenedes en aquexe castiello las quales havemos

que había encima del portal del torrente “de Alcarraz” y que el paso fuera cubierto “de vuelta”, con lo

muy necesarias” (GIMÉNEZ 1901 358-359, doc.CLXXXVII).

cual quedaba aislado del exterior y se garantizaba, pensamos, una cierta intimidad.

made a donation of 600 florins to Countess Isabel to “quitar algun argent e altres coses que tenie

la comunidad tiene que ver con un hecho principal: la erección de un panteón funerario para sus

empenyorades” However, the goal was paradoxical in that the Infanta needed money to travel to

familiares en la iglesia del nuevo monasterio. Algunos de sus antepasados se encontraban sepultados

Zaragoza to witness the coronation of Ferran as King of Aragon (GIMÉNEZ 1901 362, Doc. CXCII)138. At

en Santa Maria d´Almatà y, como este templo quedaba extramuros y en lugar inseguro, el conde pre-

around the same time the King ordered some of the goods that had been seized from the residences

tendía levantar el nuevo monasterio y la preceptiva iglesia en un lugar más adecuado, tanto por “De-

of Àger and Castelló de Farfanya. In this regard, on 10th January 1414 Ferran d’Antequera ordered that

corationem civitatis”, como por reverencia a la memoria de los familiares. Así, encargó que a la nueva

they delivered to the Countess Isabel, all assets that had been agreed from the Castle of Àger, except

iglesia se trasladaran “tumulata nuestra dictorum parentum te filiorum nostrorum in loco honorabili

the books. The next day the monarch did the same with the goods from the residence in Castelló de

te decente”. La idea de creación de un panteón dinástico no era una iniciativa nueva en el casalicio

Farfanya, which were returned to Countess Margarida and her daughter Elionor. In this case, King

de Urgell. La dinastía de los Cabrera, la que precedió a los miembros de la casa de Aragón al frente

Ferran ruled out “la capa e la casulla de la capella, los docers e cosins blaus obrats de perles, un

del condado, ya disfrutaba de un panteón en el cercano monasterio de Bellpuig de les Avellanes, y de

drap de ras hun ha istoriada una casa de cervo, tots los libres e tots blats e vins. Car nos volem que

ahí que Pere quisiera erigirse uno propio para los miembros de su estirpe. Con la vinculación de una

aquestas cosas vos returets o tingats en nom nostre” (GIMÉNEZ 1901 364-365, doc. CXCV-CXCVI). It

comunidad religiosa conseguía, además, que los sepultados se beneficiaran de las oraciones de los

is striking that the King retains the books, which tells us about the concerns the monarch had with

frailes o monjas, y volvía a actuar de acuerdo a costumbres habituales en la casa real catalanoarago-

reference to books.

nesa, como, por ejemplo, hizo su primo Martí l´Humà, quien mantuvo también una intensa relación
con los franciscanos (SILLERAS 2002, 175-178).
Aparte de lo que acabamos de apuntar, el deseo del conde de establecer un vínculo entre la

The greed of Ferran about certain objects was evident. Before the surrender of the Count of Urgell he had already shown an interest in the family jewels. On 2nd August 1413 he wrote to his son from
Tarrega, the future Alfons el Magnànim, informing him that he had learned that in the town there were

comunidad religiosa franciscana y la capilla privada del castillo a través del corredor-pasillo podría ex-

many pledges. He asked him to make arrangements to find out who had them139. Having gained the

plicarse también por la voluntad de equipararse a la casa real, motivo que le llevó a imitar la actitud de

surrender of Balaguer on 31st October 1413, he requested the submission of several fine stones and

los reyes catalanes ante determinadas prácticas religiosas y de promoción artística. Hacia 1398 Martí

pearls that had also been pledged by the Count as he was looking to incorporate them in the crown

l’Humà proyectó la instalación en la capilla del Palacio Real Mayor de una comunidad religiosa, una

for his coronation ceremony to be held in Zaragoza on 11th February 1414. The work of King Ferran in

iniciativa que tuvo éxito en años sucesivos. Allí se custodiaba el importante tesoro real de reliquias

the preparation of this crown was considerable, as was that of the goldsmith Bernat Ferrer, to whom

y la comunidad —primero de cistercienses y después de celestinos— debía hacerse cargo del culto,

he had commissioned the work and who worked there days before the fall of Balaguer. Given the cir-

siguiendo el ejemplo de la Sainte-Chapelle de París129. El objetivo del monarca giraba en torno a la de-

cumstances of his accession to the throne, the gesture has obvious symbolic connotations, as the ce-

voción por aquel tesoro sagrado, pero, en esencia, el elemento de comparación con la fundación del

remony was intended to strengthen his legitimacy and was a show of force to his subjects (BOFARULL

conde de Urgell en Balaguer es la voluntad de establecer una “liaison” entre la comunidad religiosa y

1868, II, 435; VENDRELL-MASIÀ 1956 175; TINTÓ 1980, 143-148; SALICRÚ 1995, 708 and 735-736)140.

la capilla castral a través de la celebración de algunos oficios en este espacio. Lo más interesante para

Ferran also showed great interest to have a spectacular brooch with three rubies and three large

nosotros es que el proyecto del rey implicaba la construcción de un monasterio cerca de palacio y de

pearls, to which we have already alluded, and that Margarida de Montferrat had pledged in Barcelona

un pasillo cubierto que discurría por los contrafuertes del Salón del Tinell y que debía permitir el acce-

to Joan Pròxida. The king had learned of its existence, and on 7th July 1414 asked Diego Fernàndez

so de los frailes a la capilla real. Es muy probable que el conde Pere se inspirara en esta estructura, ya
construida en 1407 (CARRERAS 1910, 141; MADURELL 1941, 139-142 y 147-148; ADROER 1979, 138, docs.
135 y 181), a la hora de planificar la de Balaguer en su testamento del año siguiente130.
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It seems that this policy became somewhat more lax after 1414. In January of that year the King

El objetivo de esta vinculación física y espiritual que el conde Pere pretendía establecer con

137. After the Compromise of Caspe, the Palace of Castelló de Farfanya was chosen by Margarida and her daughter Elionor
as a place of residence, while the other daughter, Cecilia, was in the palace of Balaguer accompanying Isabel, wife of Count
Jaume (COSTAFREDA 2013, 140).

con la estancia noble que ha sido localizada en el marco de las excavaciones llevadas a cabo en el recinto del castillo. Véase

138. February 25th is the date of a similar document in which the King granted to the Countess Margarida 200 florins for

nuestro texto sobre el palacio de Balaguer publicado en este mismo catálogo.

her to reclaim clothes, silver and other objects (GIMÉNEZ 1901, 367, doc. CC).

129. El rey Martí pidió licencia al Papa (1398) y solicitó al rey de Francia y a diferentes nobles franceses el envío de reli-

139. A few days later, the Infante replied that he had located some people who had some jewellery and other property of the

quias cristológicas que incrementaran el ya nutrido tesoro real, además de un oficio litúrgico redactado en París para su

Earl, his wife and his mother, and had seized it. From the siege of Balaguer, on August 27th, King Ferran answered him back

correcta veneración. Sobre Martí l’Humà y la Santa Capilla del Palacio Real Mayor véase, entre otros, MADURELL 1936,

thanking him “lo memorial (...) sobre los empenyoraments dels joyels” See the documents of LÓPEZ 2004, 36, doc. 13; 74,

512-513; VINCKE 1970, 119-131; ADRO 1979, 124-147; TORRA 1999, 65-87; ESPAÑOL 2001b, 276-277; ESPAÑOL 2001c, 118-121;

doc. 65; 82, doc. 75.

ESPAÑOL 2010, 42-45.

140. It should not be forgotten that the women of the Count’s family were forced to attend the coronation, where they

130. Aparte de este paralelo barcelonés que cabe considerar un referente directo, no conservamos ni podemos aportar

had to endure various humiliations, such as recreating in the streets of Zaragoza a symbolic farce evoking Balaguer and

ningún otro elemento comparativo para el corredor de comunicación que el conde pretendía construir en Balaguer. Ambos

the defeat of Count Jaume. For the realization of this re-enactment they were placed on “una villa fecha de madera sobre

fueron erigidos para la circulación de una comunidad religiosa que se tenía que desplazar a una capilla para efectuar unos

carretones (...) que parecía verdaderamente que estaban dentro casas, e tejados, e torres” which represented the town of

oficios, y hay que distinguirlos de otros corredores contemporáneos –o un poco posteriores- que preferentemente eran em-

Balaguer; and two towers on each of which was “estava una como manera de tienda que eran de madera” representative of

pleados por laicos. Es el caso del proyectado por María Dávila, hacia 1497, en Santa Clara de Calabazanos (Palencia), que en

the place that Ferran d’Antequera mounted outside of Balaguer, and the other the Duke of Gandia, one of the protagonists

ese año recibió autorización de la comunidad para erigir un paso privado y una tribuna en la iglesia para asistir a las horas

of the siege. Each of these castles had a machine that threw “pellas tan grandes como la cabeza de un mozo de diez años,

junto con las monjas (CABALLERO 2010, 65-67) —debemos esta información a Eduardo Carrero, a quien agradecemos que

que era[n] de cuero, llenas de borra como pelotas, e tirava la villa colombardas con los engenios” (FERRER 1995, 417-424).

En resumen, es casi seguro que el conde Pere conociera de primera mano las intenciones de

de Vadiello for it and paying the amount of 1500 guilders, a sum that illustrates the great importance

su primo respecto a la instalación de la comunidad religiosa, la construcción del monasterio y el

of this object (GIMÉNEZ 1901 375, doc. CCIX). We find another luxurious object of the family, an im-

corredor, y la adscripción de la comunidad a la Santa Capilla del Palacio Real Mayor. Y es también

pressive gold altar cross, with pearls, sapphires, and other precious stones, also owned by Margarida

muy probable que se enterara de la importante ceremonia de colocación de la primera piedra del

and which Ferran removed from the general inventory of the Count’s property to give it to his wife

monasterio donde debían residir los frailes, celebrada el 22 de febrero de 1408 y a la que asistieron

(GIMÉNEZ 1901, 377-378, doc . CCXII). In March 1415 he also showed an interest to recover “a crown of

personalidades civiles y religiosas de toda la Corona de Aragón (GIRONA 1915, 623, doc. 4). Esto se

fine stones” which remained in the possession of a shopkeeper in Balaguer (GIMÉNEZ 1901 379 doc.

produjo solo tres meses antes de que el conde dictara su testamento, un documento donde se intu-

CCXV). When Ferran died, five years after the siege and the defeat of the Count in March 1419, Coun-

yen algunos reflejos de lo que acabamos de exponer, como la voluntad de vincular una comunidad

tess Isabel was still in negotiations with the heir of King Ferran, Alfons el Magnànim, to claim 30,000

religiosa a la familia y a la capilla del palacio de Balaguer, así como la construcción de un pasillo que

florins worth of jewellery that he had seized years before (1901 GIMÉNEZ, 392-394, doc. CCXXX) .

permitiera el desplazamiento físico de los frailes desde su monasterio hacia esta capilla para celebrar

Despite the dispossession of the doomed women of the family, in the coming years there is evi-

determinadas horas canónicas. Desgraciadamente, y como ya ocurrió con las últimas voluntades de

dence of their possession of jewels that we do not know if they were originally the property of Count

su padre, las indicaciones del conde Pere sobre la fundación y construcción de este nuevo monas-

Pere and Margarida, if they were acquired by Jaume or Isabel, or came into the possession of the heirs

terio no se cumplieron131.

after the dismemberment of the county. There is the case of Cecília d’ Urgell, daughter of Count Pere,

Un triste desmoronamiento

who in her will of 1457 orders the sale of a cross with a ruby and pearls, as well as a luxurious “capsa de
corallo cum quibusdam lapidibus pretiosis sive finissimis et etiam cum quibusdam tabulis auris cum

Sots cimbell d’oradura,

margaritis sive perulis et lapidibus pretiosis sive finissimis, vocatis balays” to obtain money intended

eixirà de clausura

for burial, which was made at the monastery of Framenors in Barcelona. Her will also mentions other

ab burell vestidura

gems in her ownership, like a gold ring, diamonds and rubies, and a silver portapau which had been

aicell gran comte.

commissioned from an artisan of Sant Celoni141. Interestingly, Cecília lived in the tower of Bellesguard,

E lo gran conestable

a former royal residence that was purchased in 1446 and was built by King Martí. It was decorated in

hi serà favorable

part, in Moorish tradition as Count Pere did in the Castle Formós in Balaguer. In Bellesguard, Cecília

del lloc menys estimable

surely felt a little at home.

lo traurà defora.
(Anselm Turmeda, 1928, 187-188)

10

Finally, we would like to mention one last project, despite having nothing to do with the main
protagonists of our history it should be mentioned as it may be of interest. We are referring to two
curved beams with plaster that are preserved in the ancient monastery of Sant Llorenç de Morunys

El conde Pere murió entre el 20 de mayo, fecha en que dictó su testamento, y el 23 del mismo

in two of the rooms adjacent to the cloister142. Both roofs were made with the same model, and are

mes de 1408, cuando la noticia fue comunicada al rey Martí (GIRONA 1915, 626, doc. 15)132. Con él se

presented for the same reasons. It features a skylight with decorations typical of the flamboyant

acababa el esplendor del linaje condal de los Urgell en el ámbito de la promoción artística, ya que a

Gothic style, which is combined with the representation of different heraldic emblems143. We found

partir de ese momento su heredero, Jaume II, llamado el Dissortat (1408-1413), tuvo que focalizar sus

five different shields. The first is the most interesting for us as it is a divided shield with the arms of

intereses en cuestiones políticas y diplomáticas relacionadas con la sucesión al trono de la Corona de

Aragon and Urgell. In addition, there are emblems of the arms of Aragon, another with cards, another

Aragón. Tras ser derrotado en el Compromiso de Caspe (1412), el conde Jaume se declaró en rebeldía

of the city of Barcelona and the last of a field of lilies. All of these arms are those of the lineage of

contra Fernando de Antequera, el ganador de aquella funesta y manipulada asamblea.

Cardona, except for that of the city of Barcelona, which were incorporated in its heraldry through

El conde y su familia terminaron refugiados en el castillo de Balaguer, donde tuvieron que sufrir

marriage. Towards the end of the fifteenth century a member of the Cardona’s combined them all in a

un duro asedio de tres meses por parte de las tropas reales. La rendición del conde se produjo el 31 de

complex coat of arms, along with others (RIQUER 1983, I, 269-270 and 319-322, II, 364, fig. 252) Both

octubre de 1413. Fue arrestado y a partir de ahí se inicia su periplo por diferentes cárceles del reino de

roofs were worked on at the end of 1500144 as part of the reforms that Jaume Cardona, administrator

Castilla y de la Corona de Aragón, para acabar muriendo en el castillo de Xàtiva el 1 de junio de 1433.

of the Priory of Sant Llorenç de Morunys and the Duchess de Cardona carried out in the monastery

En ese momento moría el hombre y nacía el mito, aunque en los últimos años de vida no le faltaron

(RIU-SEGRET 1969; RIU, 353; RIU 1981, 250-251, doc. 39th). Jaume was the son of Joan Ramon Folc III

adeptos y defensores, como Anselm Turmeda, quien le dedicó los versos con los que hemos iniciado

de Cardona (1418-1486), who in 1445 married Joana d’Urgell († 1452), daughter of Jaume el Dissortat

este apartado, con los que cantaba por una liberación que nunca se llegó a producir133. Su familia

(COSTAFREDA 2011, 287-289)145. This justifies the presence of the double emblem of Urgell on these

sufrió una durísima represión. La Infanta Isabel, su esposa, vio cómo le arrebataban las hijas y se pasó

beams, repeated on others in the same area as the artisans used the same molds for the work146. This

varios años pidiendo clemencia; mientras que Margarida de Montferrato, acusada de crímenes de

means that these works are the last occasion when a shield of the stripes of Aragon and the checks of

lesa majestad, terminó recluida de por vida en el castillo de Morella, donde murió en 1420.

Urgell are represented in a work of art.

nos la haya comunicado—. Aunque se encuentra fuera de nuestro ámbito cronológico, puede mencionarse también el paso
elevado de comunicación entre el palacio de los condes de Aranda y la tribuna de la iglesia de la Inmaculada Concepción

141. On these gems and the personality of Cecília see COSTAFREDA 2011, 277-303.

de Épila (Zaragoza), sobre 1624-1628 (CRIADO 2013, 115). Los ejemplos citados, junto con otros que podrían incorporarse

142. We thank Juame Adam for the information we provide on these roofs, coinciding to our visit to Sant Llorenç de Morunys.

a la lista —como, por ejemplo, los corredores que comunicaban palacios episcopales con catedrales—, no se ajustan a lo

143. The decor relates to the fragments of plaster found in Sant Andreu de Mayans (Bages) from a ceiling corresponding

que se pretendía erigir en Balaguer, pero al menos ilustran sobre la proliferación de estructuras de circulación que comu-

to one of the side chapels of the church (SITJES 1999, 21, fig. 1); and some fragments from the monastery of Santes Creus

nicaban residencias reales o nobles con determinados espacios religiosos.

(COMPANYS-MONTARDIT 1988-1989, 20-21; COMPANYS-MONTARDIT 1991, 430). They can also be connected with an Ara-

131. Como ya apuntó Monfar, “el conde don Jaime, que era el que había de dar el dinero para este gasto, cuidó más de la

gonese work of an earlier time. The plaster that recently appeared in the Archbishop’s Palace in Zaragoza,, corresponding to

sucesión del reino, que de esta fundación, y de aquel punto adelante tuvo tantos trabajos y cosas en que entender, que le

the chapel that was erected by Archbishop Dalmau de Mur between 1445 and 1446 (IBÁÑEZ 2012, 72-79).

dieron poco ó ningun lugar de cumplir la disposición del conde” (MONFAR 1853, II, 270).

144. Up to now had been dated to the turn of the fifteenth and sixteenth centuries (RIU 1987, 47-49, fig. 5-8; HERRADA-

132. Tres días después, el soberano se dirigió al alcalde de Lleida para ordenarle que mandara hacer 100 blandones de

REGÀS 2012, 29-32).

cera, de cinco libras de peso cada uno, para la sepultura del conde de Urgell (GIRONA 1915, 625, doc. 14).

145. Regarding Jaume de Cardona see COSTA 1959, I, 215; RIU-SEGRET 1969, 352-353.

133. La llama urgelista parece que todavía se mantiene viva en el Curial e Güelfa, de mediados del siglo XV, donde aparecen

146. We refer to the roof of the old town hall of San Lorenzo de Morunys workedon at the end of 1541; Cal Patrici, a building

retratados personajes muy próximos al conde y, además, Monferrato es el territorio donde se enamora y se forma el prota-

located in front of the former; and the roof of the house of the Pasqüets in the municipality of La Coma and La (HERRADA-

gonista de la novela (ESPADALER 2002, 65-66).

REGÀS 2012, 37-41 and 45-47).
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Fernando de Antequera liquidó el condado en poco tiempo y vendió sus propiedades a diferentes caballeros y familias potentadas del momento, un desmantelamiento que terminó de consumar

Documentary Appendix
Balaguer, 1413

su sucesor e hijo, Alfons el Magnànim. Sin embargo, el proceso más interesante desde nuestro punto

Confiscated from Count Jaume el Dissortat.

de vista es el de los momentos inmediatamente posteriores al asedio y la entrada de las tropas cas-

Ref. : GIMÉNEZ 1901 359-360, doc. CLXXXVIII

tellanas en Balaguer, que supusieron el expolio y confiscación de los bienes muebles conservados
en el palacio de Balaguer y en otras residencias de los dominios de la familia. A pesar de que en

Primerament una gran copa dargent daurada ab son sobrecop ab smalts dintre de corones blaves e un smalt ab un pinyo

numerosas ocasiones se ha afirmado que el Castell Formós fue completamente aniquilado a raíz del

de smalt blau sobre lo cobertor ab una garlanda de fulls en lo dit seu cubertort pesant X marchs quatre onzes e miga.

asedio y el posterior saqueo por parte de las tropas de Fernando de Antequera

134,

existe una noticia

Item. un altre barrall dargent daurat ab una correga de seda vermella platonada pesant XI marchs V onzes un quart.

Fernando informaba sobre su intención de desplazarse a Balaguer, junto con su esposa, el heredero y

Item. un pitxer daurat smaltat e senyalat ab un pinyo de flor de lir pesant IIII marchs VII onzes IIII quarts.

otras personas. Por ello, había ordenado que fueran instaladas camas, mesas y otras cosas necesarias

Item. una copa daurada gallonada ab son cobertor reparada ab una garlanda de fulls pesant VI marchs I onze miga.

para su venida (GIMÉNEZ 1901, 360-361, doc. CLXXXIX). Cabe deducir que, si el castillo hubiera sido

Item altre copa daurada fora a forma de calzer smaltada.

completamente destruido, el monarca no efectuaría esta petición. Y hay que deducir también que,

Item. un altre ab III peus daurada ab smalt en lo mig ab senyal durgell e de Muntferrat.

a pesar de los daños que se hubieran podido ocasionar, la residencia era todavía suficientemente

It. altre copa daurada ab son cobertor ab una corona orlada ab dos smalts dintre ab un pinyo blau.

sólida y digna como para alojar temporalmente a un rey y a su familia135. En cualquier caso, un par de

It. dos canalobres dargent daurats en la I dels quals ha tres smalts ab armes durgell e en laltre no ha algun.

tradiciones no documentadas nos hablan sobre un posterior pillaje de elementos pétreos del castillo

It. un pitxer rodon ab son cobertor smaltat.

y habrá que ver, sin embargo, hasta qué punto son ciertas. Una de ellas la recoge Diego Monfar en

It. un scalfador de mans daurat rodon picat.

el siglo XVII, cuando afirmó que en el claustro alto del monasterio de Poblet se habían aprovechado

It. un sotabaci blanch ab armes dintre de Muntferrat e durgell.

columnas procedentes del Castell Formós, así como en el palacio real del mismo monasterio, en

It. un pitxer daurat ab XIIII smalts ab cobertor ab son pinyo blau.

concreto “las piedras de las ventanas“ (MONFAR 1853, I, 340). Parece difícil dar credibilidad a estas

It. una fontana daurada ab IIII lehons en los peus e ab un orifany sobre en lo cap lo qual porta un castell ab diverses besties

cuestiones, especialmente a la segunda, ya que es sabido que el palacio se construyó en tiempos de

ab los smalts durgell.

Martí l´Humà y que las ventanas se colocaron bajo la dirección del maestro de obras Arnau Bargués.

It. una copa ab son cobertor dargent daurada ab dos senyals durgell ab corona e angels entorn ab son pinnacle en la

La segunda de las informaciones que comentamos es más tardía y gira alrededor de un aprove-

summitat del qual es sent Miquell.

chamiento de elementos constructivos en el convento de Sant Domènec de Balaguer, en el marco

It. un saler ab XI peus fet a Gallens cubert ab pinyo blau.

del proceso de reforma iniciado tras el asedio de 1413136. En este caso, la fuente es Ferran Timoneda,

It. un pitxer daurat ab un griu ó griffo e sobre en lo sobrecop es un angel ab un cartell.

un erudito del último tercio del XIX que, aparte de mencionar lo dicho Monfar sobre el monasterio de

It. altre copa ab son cobertor daurada ab un garlanden e de sobre una aguila e ab III angels en los peus.

Poblet, también recogió una tradición que decía que las columnas de las galerías del Castell Formós

Item. una altre copa daurada ab son cobertor ab III torres en los peus ab son garlanden ab angels sens pinnacle.

fueron colocadas en el claustro de Sant Domènec. Timoneda también comenta que algunos bala-

It. dos copes daurades dintre ab tres lebres en cascu peu.

guerienses defendían que el origen de este lapidario empleado en el monasterio se encontraba en la

It. dues copes daurades dintre ab III peus cascuna.

próxima “casa de la comtessa”, propuesta que él descartaba porque en las ruinas del Castell Formós

It. altres dues copes semblants dels prop dites.

se habían localizado fragmentos de columnas similares, y también en dos casas de la falda del casti-

Item. quatre bulles de adarga cascuna ab senyal de Muntferrat.

llo, engastadas en los muros (TIMONEDA 1880, 90; SANAHUJA 1965, 280

Item. quatre platers petits dargent blanch.

)137.

En cuanto a los bienes muebles, sabemos que después de la rendición del conde Jaume se

Item. una copa dargent daurada ab peu larch smaltada ab diverses pedres menudes de diversas colos.

levantó un inventario general “del argent e del altre moble que fou de Don Jayme durgell e del comte

It. un pitxer daurat ab diverses smalts e ab diverses pedras.

son pare”, pero no lo hemos conservado (GIMÉNEZ 1901, 376-377, doc. CCXI). Sí que tenemos conoci-

It. dos peus de confiters en alguna part daquelles daurats.

miento, sin embargo, de una relación de los dijes custodiados en el Castell Formós de Balaguer (véase

It. una caçola dargent blancha.

apéndice), así como una serie de noticias dispersas que nos ilustran sobre otros bienes intervenidos a

Item. una copa dargent daurada ab cobertor los quals copa e cobertor son esmaltats en alguna part.

la familia en las diferentes residencias del condado. El más interesante es el primero, al que ya hemos

It. un gobell dargent daurat ab son cobertor.

hecho alusión en páginas anteriores, ya que la mayoría de estas piezas habían sido encargadas por el
conde Pere y Margarida de Montferrato. Es posible que las piezas relacionadas en este listado sean las
mismas que los condes empeñaron justo al inicio del sitio, antes de agosto de 1413, y que Fernando
de Antequera, al enterarse, embargó (GIMÉNEZ 1901, 342-343, doc. CLXIII).
Hay que pensar lo mismo para los objetos de lujo y metales preciosos intervenidos a Jaume y a
134. El primer historiador en ponerlo de manifiesto fue Monfar, quien, como en muchos otros momentos de su obra, sigue
La fi del comte d’Urgell, un controvertido texto en forma de crónica y tono novelesco que dice lo siguiente acerca de este
episodio: “Decontinent que lo rey fou dins la ciutat, ell donà a alguns castellans, qui ab ell éran entrats, lo palau del compte
e tots los béns que dins aquell éran, a saco e a barreix. E, de fet, aquells castellans entraren dins lo palau, e tots los béns qui
en aquell éran an molta crueltat e ab grans crits e avalots barrejaren” (SALAS 1931, 34).
135. Sabemos también que algunas mujeres del casalicio de Urgell pasaron la Navidad de 1418 en Balaguer, acompañadas
de la reina Maria (JÁVEGA 2012, 101), de lo cual podría deducirse que tal vez se hospedaron en el Castell Formós.
136. El monasterio resultó muy dañado a resultas del asedio. En el proceso de reconstrucción, incluso, se implicó Fernando
de Antequera, haciendo alguna donación económica.
137. Después de Timoneda, esta tradición fue recogida por Gaietà Barraquer, cuando menciona que las columnas del
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Item un barral smalta ab ses corretges dargent pesant XVIIII marchs III onzes I quart.

que permitiría ponerlo en duda. El 2 de diciembre de 1413, justo un mes después de la rendición, el rey

claustro de Sant Domènec “formaron un día la hermosísima galería del palacio señorial de los Condes de Urgel, asentado
en la fronteriza loma del otro lado del río” (BARRAQUER 1906, II, 93).

su familia en la ciudad de Tarragona. Por una carta del 13 de noviembre de 1413 enviada por Fernando

Fernando mostró también gran interés por hacerse con un espectacular broche con tres bala-

de Antequera al arzobispo de Tarragona sabemos que en aquella ciudad los condes tenían “alguns

jes y tres grandes perlas, al que ya hemos hecho alusión, que Margarida de Montferrato había em-

joyells diners e bens”, que habían sido dejados en custodia a varias personas. El monarca ordenaba

peñado en Barcelona ante Joan de Pròxida. El rey se había enterado de su existencia, por lo que

que fuera hecho un llamamiento para que fueran entregados y retenidos. Se dirigió al Veguer de Bar-

pedía el 7 de julio de 1414 a Mn. Diego Fernández de Vadiello que lo rescatara pagando la canti-

celona con idéntico objetivo, a fin de que se hiciera “crida pública que tot hom qui tinga en comanda

dad de 1.500 florines, una suma que nos ilustra sobre la gran relevancia de este objeto (GIMÉNEZ

deposit ó penyora alguns joyels diners robes e bens de Jacme durgell o de la infanta sa muller o de

1901, 375, doc. CCIX). Lo volvemos a comprobar con otro de los objetos más lujosos de la fami-

la comtesa sa mare o de ses sors”, y que fueran entregados (GIMÉNEZ 1901, 357-358, doc. CLXXXV-

lia, una impresionante cruz de altar de oro, con perlas, zafiros y otras piedras preciosas, propiedad

CLXXXVI). También escribió a Francisco Saplana, mercader de Barcelona, quien parece ser que tenía

también de Margarida, y que Fernando hizo retirar del inventario general de bienes condales para

en posesión algunas joyas de oro, plata y otros bienes de los condes (GIMÉNEZ 1901, 361, doc. CXC).

regalársela a su mujer (GIMÉNEZ 1901, 377-378, doc. CCXII). En marzo de 1415 mostró igualmen-

En tierras del condado, parece que donde más se acumulaban bienes de este tipo era en la residencia

te interés por recuperar “una corona daur e de pedres fines qui fon de la comtessa durgell o de

de Castelló de Farfanya138. Por una carta del rey del 24 de noviembre del mismo año sabemos que

don Jayme durgell son fill”, que quedaba en posesión de un tendero de Balaguer (GIMÉNEZ 1901,

había levantado un inventario exhaustivo, que tampoco hemos conservado. En esta carta Fernando

379, doc. CCXVI). Una vez muerto Fernando, y cuando ya habían transcurrido poco más de cinco

reclamaba a un tal Ferran Morales que le fueran entregadas “algunas cosas assi de libros como de

años del asedio y la derrota del condado, en marzo del 1419, la condesa Isabel aún hacía gestio-

robes del inventario que vos tenedes en aquexe castiello las quales havemos muy necesarias” (GIMÉ-

nes con el heredero del rey Fernando, Alfons el Magnànim, para reclamar los 30.000 florines del

NEZ 1901, 358-359, doc. CLXXXVII).

valor de las joyas que se le habían incautado años atrás (GIMÉNEZ 1901, 392-394, doc. CCXXX).

Parece ser que esta política se volvió un poco más laxa a partir de 1414. En enero de ese año

A pesar de la desposesión a la cual se vieron sometidas las mujeres de la familia, en años venideros

el rey efectuó una donación de 600 florines a la condesa Isabel para “quitar algun argent e altres

tenemos constancia de la posesión de joyas que no sabemos si ya eran propiedad del conde Pere y

coses que tenie empenyorades”. Sin embargo, el objetivo era paradójico: que la Infanta dispusiera

Margarida, si fueron adquiridos por Jaume o Isabel, o si llegaron a manos de las herederas con poste-

de liquidez para poder desplazarse a Zaragoza a presenciar la coronación de Fernando como rey de

rioridad al desmembramiento del condado. Es el caso de Cecília d´Urgell, hija del conde Pere, que en

Aragón (GIMÉNEZ 1901, 362, doc. CXCII)139. Por esas mismas fechas el monarca ordenó que fueran

su testamento de 1457 ordena la venta de una cruz con un rubí y perlas, así como de una lujosa “capsa

restituidos a las mujeres de la familia algunos de los bienes que les habían sido confiscados en las

de corallo cum quibusdam lapidibus pretiosis sive finissimis et etiam cum quibusdam tabulis auris

residencias condales de Àger y Castelló de Farfanya. En este sentido, el 10 de enero de 1414 Fernando

cum margaritis sive perulis et lapidibus pretiosis sive finissimis, vocatis balays”, a fin de obtener dine-

de Antequera ordenaba que fueran entregados a la condesa Isabel todos los bienes que le fueron

ro destinado a su sepelio, que debía efectuarse en el monasterio de frailes menores de Barcelona. En

intervenidos en el castillo de Àger, excepto los libros. Al día siguiente el monarca hacía lo mismo con

el testamento se mencionan otras joyas de su propiedad, como un anillo de oro, diamantes y rubíes, y

los bienes de la residencia de Castelló de Farfanya, que debían ser devueltos a la condesa Margarida y

también un portapaz de plata que había encargado a un artesano de Sant Celoni142. Es interesante se-

su hija Elionor. En este caso, el rey Fernando descartaba del retorno “la capa e la casulla de la capella,

ñalar que Cecília residía en la torre de Bellesguard, una antigua residencia real que había adquirido en

los docers e cosins blaus obrats de perles, un drap de ras hun ha istoriada una casa de cervo, tots

1446 y que fue erigida por el rey Martí. El monarca la decoró, en parte, de acuerdo a criterios estéticos

los libres e tots blats e vins. Car nos volem que aquestas cosas vos returets o tingats en nom nostre”

de ascendente morisco, como el conde Pere hizo en el Castell Formós de Balaguer. En Bellesguard,

(GIMÉNEZ 1901, 364-365, docs. CXCV-CXCVI). Llama la atención que el rey retenga los libros para él,

seguro que Cecília se sentía —ni que fuera un poco— como en casa.

lo que nos revela las inquietudes bibliófilas del monarca.

Para acabar, querríamos apuntar un último proyecto que, a pesar de no tener nada que ver con

La avidez de Fernando ante determinados objetos era evidente. Antes de la rendición del conde

los principales protagonistas de nuestra historia, puede mencionarse aquí en forma de epígono. Nos

de Urgell ya mostró interés por las joyas de la familia, dado que el 2 de agosto de 1413 escribía des-

referimos a dos envigados con bovedillas de yeso conservados en el antiguo monasterio de Sant Llo-

de Tàrrega a su hijo, el futuro Alfons el Magnànim, comunicándole que había podido saber que en

renç de Morunys, en dos de las estancias adyacentes al claustro143. Ambos techos fueron efectuados

aquella ciudad había muchas empeñadas y le pedía que hiciera gestiones para enterarse de quién

con los mismos moldes, y de ahí que presenten los mismos motivos. Se trata de las características

las poseía140. Una vez conseguida la rendición de Balaguer el 31 de octubre de 1413, solicitó que le

decoraciones alveoladas de claraboya, típicas del gótico flamígero, que se combinan con la represen-

fueran enviadas varias perlas y piedras finas igualmente empeñadas por los condes, ya que pretendía

tación de diferentes emblemas heráldicos144. Encontramos cinco escudos embaldosados diferentes.

incorporarlas a la corona que tenía que lucir en la ceremonia de su coronación celebrada en Zaragoza

El primero es el más interesante para nosotros, ya que es un escudo partido con las armas de Aragón

el 11 de febrero de 1414. La previsión del rey Fernando en la confección de esta corona fue grande, ya

y Urgell. Además, localizamos emblemas con las armas de Aragón, otro con los cardos, el de la ciudad

que el orfebre a quien se encargó el trabajo, Bernat Ferrer, ya trabajaba en ella desde días antes de la

de Barcelona y un último con la flor de lis rellenando el campo. Todas estas armas son las propias del

caída de Balaguer. Dadas las circunstancias de su acceso al trono, el gesto tiene evidentes connota-

linaje de los Cardona -salvo las de Barcelona-, que las fueron incorporando a su heráldica a través de

ciones simbólicas, ya que la ceremonia pretendía reforzar su legitimidad y ser una demostración de

enlaces matrimoniales. Hacia finales del siglo XV algún miembro de los Cardona ya combinaba todas

fuerza ante sus súbditos (BOFARULL 1868, II, 435; VENDRELL-MASIÀ 1956, 175; TINTA 1980, 143-148;
SALICRÚ 1995, 708 y 735-736)141.
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el enfrentamiento entre “una villa fecha de madera sobre carretones (...) que parecía verdaderamente que estaban dentro
casas, e tejados, e torres”, que representaba a la ciudad de Balaguer; y dos castillos en cada uno de los cuales “estava una
como manera de tienda que eran de madera”. Uno representaba la tienda que Fernando de Antequera montó a las afueras

138. Después del Compromiso de Caspe, el palacio de Castelló de Farfanya fue elegido por Margarida y su hija Elionor

de Balaguer y el otro la del duque de Gandía, otro de los protagonistas del asedio. Cada uno de estos castillos poseía un

como lugar de residencia, mientras que la otra hija, Cecília, se hallaba en el palacio de Balaguer acompañando a Isabel, la

ingenio que tiraba “pellas tan grandes como la cabeza de un mozo de diez años, que era[n] de cuero, llenas de borra como

esposa del conde Jaume (COSTAFREDA 2013, 140).

pelotas, e tirava la villa colombardas con los engenios” (FERRER 1995, 417-424).

139. Del 25 de febrero data un documento similar, según el cual el rey concedía a la condesa Margarida 200 florines para

142 . Sobre estas joyas y la personalidad de Cecília véase COSTAFREDA 2011, 277-303.

que pudiera desempeñar ropajes, plata y otros objetos (GIMÉNEZ 1901, 367, doc. CC).

143. Queremos agradecer la información que sobre estos techos nos proporcionó Jaume Adam, coincidiendo con nuestra

140. Pocos días después, el infante le respondía que había localizado a algunas personas que tenían joyas y otros bienes

visita a Sant Llorenç de Morunys.

del conde, de su mujer y de su madre, y que los había embargado. Desde el mismo sitio de Balaguer, el 27 de agosto, el rey

144. La decoración debe relacionarse con la que muestran unos fragmentos de yeso localizados en Sant Andreu de Maians

Fernando le devolvía respuesta agradeciéndole las gestiones practicadas y el envío de “lo memorial (...) sobre los empen-

(Bages), procedentes de un techo correspondiente a alguna de las capillas laterales del templo (SITJES 1999, 21, fig. 1); y

yoraments dels joyels”. Véase los documentos en LÓPEZ 2004, 36, doc. 13; 74, doc. 65; 82, doc. 75.

también con algunos de los fragmentos del monasterio de Santes Creus (COMPAÑEROS-MONTARDIT 1988-1989, 20-21;

141. Conviene no olvidar que las mujeres de la familia condal fueron obligadas a asistir a la coronación, donde tuvieron que

COMPAÑEROS-MONTARDIT 1991, 430). También pueden ponerse en conexión con una obra aragonesa unos años anterior,

soportar humillaciones como esta y otras más explícitas, como la representación en las calles de Zaragoza de un entremés

las yeserías aparecidas recientemente en el palacio arzobispal de Zaragoza, correspondientes a la capilla que hizo levantar

alegórico que evocaba la toma de Balaguer y la derrota del conde Jaume. Para la realización de este entremés se planteó

el arzobispo Dalmau de Mur hacia 1445-1446 (IBÁÑEZ 2012, 72- 79).
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ellas en un complejo escudo heráldico, junto con otros (RIQUER 1983, I, 269-270 y 319-322; II, 364,

Item una copa dargent daurada ab cobertor los quals copa e cobertor son esmaltats en alguna part.

fig. 252), pero en estos envigados se prefirió presentarlas por separado. Ambos techos se obraron

It. un gobell dargent daurat ab son cobertor”.

hacia el año 1500145, en el marco de las reformas que Jaume de Cardona, administrador del priorato
de Sant Llorenç de Morunys, y la duquesa de Cardona promovieron en el monasterio (RIO-SEGRETO
1969, 353; RIO 1981, 250-251, doc. 39). Jaume era hijo de Joan Ramon Folch III de Cardona (14181486), quien en 1445 se casó con Joana d´Urgell (†, 1452), hija de Jaume el Dissortat (COSTAFREDA
2011, 287-289)146. Este matrimonio justifica la presencia del emblema de Urgell en nuestros envigados,
que se repite en otros de la misma zona, ya que los artesanos emplearon los mismos moldes para su
ejecución147. Ello hace que, exceptuando aquellas obras de cronología extemporánea, este conjunto
de techos del valle de Lord se convierta en la última ocasión en que el escudo partido con los palos
de Aragón y el ajedrezado de Urgell se representó en una obra de arte.

Apéndice documental
Balaguer, 1413.
Bienes confiscados al conde Jaume el Dissortat.
Ref.: GIMÉNEZ 1901, 359-360, doc. CLXXXVIII
“Primerament una gran copa dargent daurada ab son sobrecop ab smalts dintre de corones blaves e un smalt ab un pinyo
de smalt blau sobre lo cobertor ab una garlanda de fulls en lo dit seu cubertort pesant X marchs quatre onzes e miga.
Item un barral smalta ab ses corretges dargent pesant XVIIII marchs III onzes I quart.
Item un altre barrall dargent daurat ab una correga de seda vermella platonada pesant XI marchs V onzes un quart.
Item un pitxer daurat smaltat e senyalat ab un pinyo de flor de lir pesant IIII marchs VII onzes IIII quarts.
Item una copa daurada gallonada ab son cobertor reparada ab una garlanda de fulls pesant VI marchs I onze miga.
Item altre copa daurada fora a forma de calzer smaltada.
Item un altre ab III peus daurada ab smalt en lo mig ab senyal durgell e de Muntferrat.
It. altre copa daurada ab son cobertor ab una corona orlada ab dos smalts dintre ab un pinyo blau.
It. dos canalobres dargent daurats en la I dels quals ha tres smalts ab armes durgell e en laltre no ha algun.
It. un pitxer rodon ab son cobertor smaltat.
It. un scalfador de mans daurat rodon picat.
It. un sotabaci blanch ab armes dintre de Muntferrat e durgell.
It. un pitxer daurat ab XIIII smalts ab cobertor ab son pinyo blau.
It. una fontana daurada ab IIII lehons en los peus e ab un orifany sobre en lo cap lo qual porta un castell ab diverses besties
ab los smalts durgell.
It. una copa ab son cobertor dargent daurada ab dos senyals durgell ab corona e angels entorn ab son pinnacle en la
summitat del qual es sent Miquell.
It. un saler ab XI peus fet a Gallens cubert ab pinyo blau.
It. un pitxer daurat ab un griu ó griffo e sobre en lo sobrecop es un angel ab un cartell.
It. altre copa ab son cobertor daurada ab un garlanden e de sobre una aguila e ab III angels en los peus.
Item una altre copa daurada ab son cobertor ab III torres en los peus ab son garlanden ab angels sens pinnacle.
It. dos copes daurades dintre ab tres lebres en cascu peu.
It. dues copes daurades dintre ab III peus cascuna.
It. altres dues copes semblants dels prop dites.
Item quatre bulles de adarga cascuna ab senyal de Muntferrat.
Item quatre platers petits dargent blanch.
Item una copa dargent daurada ab peu larch smaltada ab diverses pedres menudes de diversas colos.
It. un pitxer daurat ab diverses smalts e ab diverses pedras.
It. dos peus de confiters en alguna part daquelles daurats.
It. una caçola dargent blancha.
145. Hasta el momento se habían fechado en torno a los siglos XV y XVI (RIU 1987, 47-49, figs. 5-8; HERRADA-REGÀS 2012,
29-32).
146. Sobre Jaume de Cardona véase COSTA 1959, I, 215; RIU-SEGRET 1969, 352-353.
147. Nos referimos al techo del ayuntamiento viejo de Sant Llorenç de Morunys, obrado hacia el 1541; el de casa Patrici, un
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edificio emplazado delante del anterior; y el techo de casa de los Pasqüets, en el término de La Coma i la Pedra (HERRADAREGÀS 2012, 37-41 y 45-47).
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4. Los libros del conde Pere II d’Urgell

The books of Count Pere II d’ Urgell

Alberto Velasco Gonzàlez, Francesc Fité Llevot

Alberto Velasco Gonzàlez, rancesc Fité Llevot

La política artística llevada a cabo por el conde Pere II d’Urgell no se entiende sin un análisis en

The artistic policy of Count Pere II d’Urgell cannot be understood without a deep analysis of the

profundidad de la personalidad que la propició, ya que el conjunto de proyectos promovidos son

personality that led to the policy, since the projects that he sponsored are due to much more than the

mucho más que iniciativas debidas a una persona que poseía numerosas propiedades y que se veía

initiative of person who owned many properties and the maintenance of those properties. Although

obligada a su mantenimiento. A pesar de que la documentación nos es esquiva en los aspectos rela-

the documentation is elusive to us in matters relating to his intellectual formation, several indirect

tivos a su formación intelectual, diversas referencias indirectas nos sitúan ante un personaje con una

references, place before us a character with a strong culture, sensitive, refined, with strong leanings

sólida cultura, sensible, refinado y con fuertes inclinaciones hacia el lujo, la vanidad y la ostentación.

toward luxury, vanity and ostentation. The noble and intellectual atmosphere that surrounded his life

La atmósfera señorial e intelectual que rodeó su vida es un tema recurrente en los escasos documen-

is a recurring theme in the few documents that have come down to us. We know, for example, he

tos que nos han llegado. Sabemos, por ejemplo, que leía a los autores clásicos1, y que era propietario

read the classics1, and that he was the owner of an important library that he liked to fill with luxurious

de una importante biblioteca —muy probablemente iniciada por sus padres— que se encargaba de

books. Like you will see in another chapter of this catalogue (“The Counts of Urgell, artistic promo-

engrosar con ejemplares lujosos. Como ya hemos visto en otro capitulo en el presente catálogo (“Los

ters”) it was from his parents that he got his love of collecting manuscripts and books and creating

condes de Urgell, promotores artísticos”), sus padres ya se preocuparon de adquirir manuscritos

his library

destinados a la biblioteca condal, de aquí que las inquietudes bibliófilas del conde Pere seguramente
saliesen en el entorno familiar.
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Several sparse documentary references, along with some manuscripts show that Count Pere
strove to increase this exclusive library with some of the books circulating at the time, some of them

Diversas referencias documentales dispersas, junto con algunos manuscritos conservados, de-

probably illustrated2. We know, for example, that the librarian Amposta gave eighty or ninety books

muestran que el conde Pere se afanó por incrementar la biblioteca privada con algunos de los libros

for him to borrow from the library of the Castle of Miravet that were never returned (ALANYÀ 2002,

más difundidos en la época, algunos de ellos probablemente ilustrados2. Sabemos, por ejemplo, que

266 ). We also have knowledge of a series of volumes that he kept at his residence in Àger, one of

el castellán de Amposta le entregó en préstamo ochenta o noventa libros procedentes de la bibliote-

them, Lo llibre dels àngels by Francesc Eiximenis, that in 1370 the Countess of Urgell was asked for

ca del Castell de Miravet (ALANYÀ 2002, 266), y que guardaba diferentes libros en su residencia de

by the priest of Àger, Pere Andreu (RIUS 1928, 170, doc. LXXIV)3. A series of letters of 1371-1372

Àger, uno de ellos, “lo libre dels àngels”, de Francesc Eiximenis, que hacia el 1370 fue solicitado por la

exchanged between the Count and the Abbott of Sant Pere in Àger tell us that there is a copy of the

condesa de Urgell al presbítero de Àger Pere Andreu (RIUS 1928, 170, doc. LXXIV)3. Una serie de cartas

Diàlegs, and a Catalan version of De Regimine Principium, a translation was ordered by his father,

del 1371-1372 intercambiadas entre el conde y el abad de Sant Pere d’Àger nos informan que entre

Count Jaume4. We assume that it is the same book that in 1381 he asked to borrow from King Joan

estos libros se hallaba un ejemplar de los “Diàlegs”, y otro de la versión catalana del “De Regimine

I, as he only possessed the Latin version (RUBIÓ 1908-1921, I, 288-289). These loans and exchanges

Principium”, una traducción que fue promovida por su progenitor, el conde Jaume.4 Suponemos, por

with members of the royal family are documented from the early years of his reign. Thus, in 1356 Pere

tanto, que se trata del mismo ejemplar que en 1381 le solicitó el rey Joan I, puesto que poseía única-

el Cerimoniós was the owner of “(...) missal en que lo senyor rei diu I offiçi, segons l’orde de sistell,

mente la versión latina (RUBIÓ 1908-1921, I, 288-289). Estos préstamos e intercambios con miembros

complit, dominical e santoral ab totes les letres capvives daurades e florejades, e en la primera letra

de la familia real ya se pueden documentar desde los primeros años de su gobierno. Así, en 1356 Pere

ha II escudets del senyal del comte d’Urgell, ab posts de fust cubertes de cuyr vermell ab tancadors

el Cerimoniós era propietario de un “(...) missal en que lo senyor rei diu I offiçi, segons l’orde de sistell,

d’argent e les correges son de seda vert” (RUBIÓ 1908-1921, II, 117 ), although we do not know if it was

complit, dominical e santoral ab totes les letres capvives daurades e florejades, e en la primera letra

a gift to Count Pere, or from his parents .

ha II escudets del senyal del comte d’Urgell, ab posts de fust cubertes de cuyr vermell ab tancadors

Aside from King Joan, with whom relations had become quite close5, the links of Count Pere

1. La correspondencia que mantuvo con el rey Martí l’Humà, su primo, deja entrever que ambos eran aficionados a leer

1. Correspondence he had with King Martí l’Humà, his cousin, suggests that they were both fans and read authors like Ovid

autores como Ovidio o Virgilio. Así, en una carta que le dirigió el monarca, este le hablaba de la comparación que el conde

and Virgil. Thus, in a letter he addressed to the King, where he spoke of comparing what the count had said in a previous

había efectuado en una misiva anterior entre el amor que sentía hacia su esposa con el que Orfeo sentía por Eurídice, al

letter about the love he felt for his wife, which Orfeu felt for Eurídice, while he recommends that it is worth taking the exam-

mismo tiempo que le recomendaba que más le valía tomar el ejemplo de Tiberio Graco y Cornelia (RUBIÓ 1908-1921, I, 389,

ple of Tiberi Graco and Cornelia (RUBIÓ 1908-1921, I, 389, doc. CCCCXXXVI, II, LIV).

doc. CCCCXXXVI; II, LIV).

2. Regarding the bibliophile interests of the Count see ESPADALER 1999 7-19; CASTELLÓ 1999, 21-31; ESPADALER 2002, 53-

2. Sobre los intereses bibliófilos del conde véase ESPADALER 1999 7-19; CASTELLÓ 1999, 21-31; ESPADALER 2002, 53-69.

69. Also echoed in FITÉ 1997, 162 and ESPAÑOL 2002, 252 from the point of view of his art promotion.

También se han hecho eco FITÉ 1997, 162 y ESPAÑOL 2002, 252 desde el punto de vista de la promoción artística.

3. We do not know whether to identify the Countess with Cecília de Comenge, mother of Count Pere, or with Beatriu de

3. No sabemos si hay que identificar a la condesa con Cecília de Comenge, madre del conde Pere, o bien con Beatriu de

Cardona, his first wife.

Cardona, su primera esposa.

4. There is proof of a series of letters between Pere and the Abbott of Sant Pere d’Àger. One of the letters says: “Fem-vos

4. Lo testifican una serie de cartas que Pere remetió al abad de Sant Pere de Àger. Una de las cartas dice: “Fem-vos saber

saber que nos havem necessaris assi quatre libres qui son en poder nostre ab les altres joyes, e robes que tenits nostres; co

que nos havem necessaris assi quatre libres qui son en poder nostre ab les altres joyes, e robes que tenits nostres; co es lo

es lo breviari d’amors, lo regimine principium de fratre Egidius de Roma, e lo passatge Ultramar de Godofré de B[o]ull[o]n

breviari d’amors, lo regimine principium de fratre Egidius de Roma, e lo passatge Ultramar de Godofré de B[o]ull[o]n e la

e la Biblia” (RIUS 1928, 170, doc. LXXV; FITÉ 1985, 244-245; FITÉ 1997,162).

Biblia” (RIUS 1928, 170, doc. LXXV; FITÉ 1985, 244-245; FITÉ 1997, 162).

5. 1371, coincided with the marriage of Joan I and Joana de Valois in the Castle of Perpignan, Pere d’ Urgell was to be

d’argent e les correges son de seda vert” (RUBIÓ 1908-1921, II, 117), aunque desconocemos si fue un

with other members of royal circle in regard to book matters can be extended to Queen Violant de

regalo del conde Pere o bien de sus padres.

Bar, as in 1382 when she repeatedly requested the Count to return a book by Godofroid de Bouillon

Aparte del rey Joan, con quien la relación debía ser muy próxima5, las vinculaciones del conde

that he had borrowed, Pere did not return it until the February of the following year (VIEILLARD 1930,

Pere con miembros del casalicio real en materia libresca las podemos hacer extensivas a la reina

29; PONSICH 2005 159 179)6. In fact, thanks to the same letters from 1371-1372, we know that in 1372

Violant de Bar, quien en 1382 —en diversas ocasiones— reclamó al conde un libro de Godofroid de

the Count kept in Àger a copy of “lo passatge Ultramar de Godofré de B[o]ull[o]n”, possibly the same

Bouillon que le había dejado, y que Pere no le devolvió hasta febrero del año siguiente (VIEILLARD

book being claimed by the Queen. It was a work related to the cycle of the Crusades, and the copy of

1930, 29; PONSICH 2005, 159 y 179)6. De hecho, gracias a las citadas cartas de Àger del 1371-1372,

Count Pere is one of the oldest documented in Catalonia (CINGOLANI 1990-1991, 69-74). It indicates

sabemos que en 1372 el conde conservaba en Àger un ejemplar de “lo passatge Ultramar de Godofré

the possession of, as well as the interest in, books about chivalry.

de B[o]ull[o]n”, posiblemente el mismo que reclamaba la reina. Se trataba de una obra relacionada

At one point Countess Margarida is the participant in these exchanges and requests with the

con el ciclo de las cruzadas y el ejemplar del conde Pere es uno de los más antiguos documentados

bibliophile monarchs and, in 1404 there is a request to King Martí for the “palladi” (GIRONA 1915, 547,

en Catalunya (CINGOLANI 1990-1991, 69-74). Su posesión indica, además, el interés del conde por

doc. 28)7. It refers to the book De agricultura by Pal·ladi”8, which in addition to providing valuable

los libros de caballerías.

information on agronomy, the agricultural calendar and the management and organization of rural

En un momento dado es la condesa Margarida la que participa de estos intercambios y pe-

residences , became the primary voice for the architectural ideas of Vitruvi in Catalonia. In the letter

ticiones bibliófilas a los monarcas, ya que en 1404 la hallamos solicitando al rey Martí el “palladi”

the monarch pledged to “trensledarlo” from which can be deduced the desire to make a new trans-

(GIRONA 1915, 547, doc. 28)7. Se refiere a la obra “De agricultura” del tratadista tardoantiguo Paladio8,

lation into Catalan, which was completed between 1380 and 1385 by Ferrer Saiol, stepson of Bernat

quien, además de aportar valiosas informaciones sobre agronomía, el calendario agrícola y la gestión

Metge9. It is possible that the application of this work is related to the renovations and landscaping

y organización de residencias rurales, se convirtió en el principal difusor en Catalunya de las ideas

of the Castle Formós.

arquitectónicas de Vitrubio. En la carta el monarca se comprometía a “trensledarlo”, de lo cual puede

Count Pere tried to obtain certain works that he lacked in his library, and hence resorted to his

deducirse la voluntad de hacer una nueva traducción al catalán, posterior a la efectuada entre 1380

network of contacts to get good copies that allowed him to make copies. We see this in a letter from

y 1385 por Ferrer Saiol, hijastro de Bernat Metge9. Es muy posible que la petición de esta obra esté

Martí l’Humà on 29 October 1404 to the Count, in which the monarch said that since Pere had started

relacionada con los trabajos de reforma y ajardinamiento del Castell Formós.

a copy of “un libre de la sciencia gaya” which he had sent him, and so that he could continue with the

El conde Pere procuraba que determinadas obras no faltaran en su biblioteca y de aquí que

task “aguessets necessaries despendicies de caça singularment de venadors, plagues”, he offered to

recurriera a su red de contactos para conseguir buenos ejemplares que le permitieran extraer copias

provide his book “de la caça quel comte de Foix trames al rey don Johan frare nostre”. This volume had

apropiadas. Lo constatamos en una carta de Martí l’Humà dirigida al conde el 29 de octubre de 1404,

been left to his son, so he would send the Count a similar book he had in Barcelona (GIMÉNEZ 1901

en que el monarca comentaba que, como Pere había iniciado la copia de “un libre de la sciencia gaya”

202, doc VII; GIRONA 1915, 560, doc. 86). This manuscript given by the Count of Foix, Gastó Febus

que le había enviado, y para que pudiera continuar con la tarea “aguessets necessaries despendicies

(1331-1391), to King Joan was the famous “Livre de la chasse” written by him, which became one of the

de caça singularment de venadors, plagues”, le ofrecía prestarle el libro “de la caça quel comte de

bestsellers of the day. Written between 1387 and 1388, Gastó sent a luxurious copy to Joan and Violant

Foix trames al rey don Johan frare nostre”. Este volumen se lo había dejado a su hijo, y por ello le

in 1389 which, without doubt, Count Pere would want in his hands to make a copy10. Remember also

comunicaba al conde que le enviaría otro libro similar que tenía en Barcelona (GIMÉNEZ 1901, 202,

that Gastó Febus was the nephew of Cecília de Comenge, mother of Count Pere.

doc. VII; GIRONA 1915, 560, doc. 86). Este manuscrito regalado por el conde de Foix, Gastó Febus

At other times it was the Count who gave up his library of manuscripts so that they could be

(1331-1391), al rey Joan era el célebre “Livre de la chasse”, escrito por él mismo, que se convirtió en

copied by others. This had been seen before with Joan I, and so we find a request from the Paeria

uno de los bestsellers del momento. Redactado entre 1387 y 1388, Gastó envió un lujoso ejemplar a

of Cervera on 6th September 1408, when they contacted Macià Vidal to get the Count to provide a

Joan y a Violant en 1389, que sin lugar a dudas era el que quería consultar el conde Pere para llevar a

“Catholicon” a sort of encyclopaedic dictionary written in the late thirteenth century by a Genoese

cabo la copia que tenía entre manos10. Recordemos, además, que Gastó Febus era sobrino de Cecília

monk, Giovanni Balbi, and it was used to make correct interpretations of the Bible by preachers of the

de Comenge, madre del conde Pere.

monastery of that town. The community had begun to write and illuminate a copy of this book and

En otras ocasiones era el conde quien cedía manuscritos de su biblioteca para que fueran co-

10

they needed one of the two units that the Count had to finish it (LLOBET 2002, 696, doc. 21).

piados por otros. Lo hemos visto antes con Joan I y lo reencontramos en una petición de la Paeria de
5. En 1371, coincidiendo con el matrimonio de Joan I con Joana de Valois en el castillo de Perpinyà, Pere d’Urgell había de
ser armado caballero, hecho que se truncó por la muerte de la princesa cuando iba de camino. Años después, Pere, junto
con el infante Martí y el conde d’Empúries, acompañó Mata d’Armanyac en su entrada solemne a Barcelona para esposarse

knighted, which was truncated by the death of the Infanta when he was on his way (ROCK 1929 61). Years later, Pere, along

con el rey Joan. Una nueva prueba de esta proximidad la encontramos en 1391, cuando en el marco del pogromo contra

with the Infante Martí and the Count of Empúries accompanied Mata d’Armanyac on her solemn entry in Barcelona to

los judíos, la reina Violant de Bar fue enviada por el rey Joan a la residencia del conde en Balaguer, ya que se encontraba

become the wife of King Joan. A new proof of their closeness is found in 1391, when during the program against the Jews,

encinta y había que esperar la llegada del futuro heredero en un lugar seguro (TASIS 1959, 58, 64 y 199). Dos años antes,

Queen Violant de Bar was sent by King Joan to the residence of the Count in Balaguer, since she was pregnant and had to

Violant y el rey Joan habían convidado Pere y Margarida al bautizo de uno de sus hijos en Monzón, y también le había escrito

await the arrival of the future heir in a safe place (ROCA 1929, 134, 1959 TASIS, 58, 64 and 199). Two years earlier, Violant

al conde para que le ayudara a recuperar un valioso jarrón de oro que habían robado a Bernat d’Hostalrich unos hombres

and King Joan had invited Pere and Margarida to the baptism of their children at Montsó, and had written to the Count for

originarios de Ponts, del señorío de Urgell. El jarrón era propiedad de la reina, que lo había empeñado, y de aquí su interés

his help to recover a valuable gold vase that had been stolen by Bernat d’Hostalrich, a man originating from Ponts, in the

por recobrarlo (PONSICH 2005, 160 y 186, doc. 46).

dominion of Urgell. The vase was owned by the Queen, who had pledged it, and hence her interest in recovering it (PON-

6. Sendos perfiles de Violant de Bar como promotora artística y amante de las letras y las artes en PONSICH 2005, 147-193;

SICH 2005, 160 and 186, doc. 46).

TERÉS 2009, 9-69.

6. Sengles profiles Violant de Bar as a promoter and artistic lover of letters and the arts PONSICH 2005, 147-193; TERÉS

7. Sobre los libros y las lecturas del rey Martí véase YARZA 2010, 53-77.

2009, 9-69.

8. La identificación de este libro con la obra apuntada la debemos a Josep Palau Baduell, a quien agradecemos la defe-

7. About books and the readings of King Martí see YARZA 2010, 53-77.

rencia.

8. The identification of this book is owed to Josep Palau Baduell, whom we thank for his work.

9. Poco antes de llevarse a cabo la versión de Saiol, Pere el Cerimoniós escribía en 1377 a Jaume de Vedrinyans solicitándole

9. Shortly before carrying out the version of Saiol, Pere el Cerimoniós wrote in 1377 to Jaume de Vedrinyans requesting him

el envío del ejemplar que poseía (RUBIÓ 1908-1921, 272-273, I, doc. CCXCII). Sobre la traducción de Saiol véase TRAMOYE-

to send the copy he owned (RUBIÓ 1908-1921, 272-273, I, doc. CCXCII). Translating Saiol see TRAMOYERES 1911, 459-465;

RES 1911, 459-465; BUTIÑÁ 1996, 207-228.

BUTIÑÁ 1996, 207-228.

10. Las referencias sobre este manuscrito en la documentación real son abundantes. Recogió las publicadas primeramente

10. References of this manuscript are abundant in royal documentation. Collected and first published RUBIÓ 1908-1921,

RUBIÓ 1908-1921, 357, nota 1. Véase también PONSICH 2009, 277-304; TERÉS 2009, 33-34.

357, note 1. See also PONSICH 2009, 277-304; TERÉS 2009, 33-34.
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Cervera del 6 de septiembre de 1408, cuando contactaron con Macià Vidal para que consiguiera que
el conde prestara un “Catholicon” —una especie de diccionario enciclopédico redactado a finales

Songbooks of the Counts of Urgell
Where was the county library? It has been proposed that some, or all of it, was found in the 1370’s

del siglo XIII por un fraile genovés, Giovanni Balbi, y que se utilizaba para efectuar interpretaciones

in the castle of Agramunt, although there is no documentation which can confirm this (TORROELLA

correctas de la “Biblia”—al monasterio de predicadores de aquella villa, ya que la comunidad había

2007, 19). However, specimens preserved in the residences of Àger and Castelló de Farfanya11, indica-

comenzado a escribir y a iluminar un ejemplar de dicha obra, y necesitaba uno de los dos ejemplares

te that it is very likely that the bulk of the library was kept in the Castle Formós in Balaguer , which was

que tenía el conde para poder acabarlo (LLOBET 2002, 696, doc. 21).

the most important and luxurious residence , and an expression of the power of the Counts. In fact,

Dos cancioneros para los condes de Urgell
¿Dónde se custodiaba la biblioteca condal? Se ha propuesto que una parte —o toda ella— se
hallara en los años setenta del siglo XIV en el castillo de Agramunt, aunque sin ninguna documenta-

according to Monfar, in 1413 when Ferran d’ Antequera’s knights looted the palace, they took the “sesenta cuerpos de libros de mano” (MONFAR 1853, I, 563), a figure that gives an idea of the importance
of the library that had been collected there, which must have been the most important in Catalonia,
perhaps only surpassed by the royal collection12.

ción que pueda certificarlo (TORROELLA 2007, 19). No obstante, aparte de ejemplares conservados

The looting to which the Castle Formós in Balaguer was subjected is the starting point

en las residencias de Àger o Castelló de Farfanya11, es muy probable que el grueso de la biblioteca se

that led us to suppose that there was a magnificent library13. Today, six hundred years later, of all the

guardara en el Castell Formós de Balaguer, que era la residencia más importante y lujosa, así como la

manuscripts that it may have contained we are only certain of one. It’s called Cançoner dels comtes

expresión más manifiesta del poder condal. De hecho, según Monfar, cuando en 1413 los caballeros

d’Urgell, preserved in the Biblioteca Nacional de Madrid (Res. 48). The manuscript has 114 pages writ-

de Ferran d’Antequera saquearon el palacio, se llevaron “sesenta cuerpos de libros manuscritos”, una

ten in Gothic script on paper, without many of the watermarks in drop caps and titles that are in red

cifra que da una idea de la gran importancia de la biblioteca reunida allí, que debía ser una de las más

ink. The original binding, a Moorish type and made of embossed leather includes two types of shields,

importantes de Catalunya, quizás solamente superada por la real12.

one with the stripes of Aragon, in addition to a second one, which combines the stripes and the usual

El saqueo al cual se vio sometido el Castell Formós de Balaguer supuso el punto de partida para

checks of Urgell found on works of the Count (CASTELLÓ 1999, 21)14.

la dispersión de la que suponemos fue una magnífica biblioteca13. Hoy en día, seiscientos años des-

This shows the tangible interest that the high Catalan nobility professed in the field of let-

pués, de todos los manuscritos que la integraban únicamente tenemos la certeza de conocer uno de

ters, and one should not underestimate its effectiveness as a symbol of showing power (ESPADALER

ellos. Se trata del denominado “Cançoner dels comtes d’Urgell”, conservado en la Biblioteca Nacional

1999, 7-19). Llabrés, who was the first to study it in depth, tied the manuscript to Count Pere d’Urgell

de Madrid (res. 48). El códice tiene 114 folios en papel, escritos con letra gótica, sin demasiadas fili-

and his “aficions artístiques y de bibliófil” and stipulated that the compilation was made by a clerk of

granas en las letras capitales ni en los títulos, que están en tinta roja. La encuadernación original, de

the Count between 1370 and 1375 (LLABRÉS 1907, III-IV). The manuscript focuses almost exclusively

tipo mudéjar y realizada en piel gofrada, incluye dos tipos de escudos, uno con los palos de Aragón,

on the narrative compositions of poet Cerverí de Girona, but also the work of the Majorcan Guillem

además de un segundo, partido, que combina los palos y el ajedrezado de Urgell, habitual en las

de Torroella, who at the end of the manuscript includes the work of the Arthurian tale La Faula, a

empresas artísticas del conde (CASTELLÓ 1999, 21)14.

composition with obvious political connotations that dates back to the 1370’s (ESPADALER 1999, 15).

Este cancionero se ha convertido en una muestra tangible del interés que la alta nobleza catala-

The manuscript makes clear what the literary tastes of Count Pere were, which were

na profesó en el ámbito de las letras, que no desdeñó su eficacia como símbolo manifiesto del poder

not different from other aristocrats of the time, with a clear preference for the troubadour lyrics of

(ESPADALER 1999, 7-19). Llabrés, quien fue el primero en estudiarlo a fondo, vinculó el códice al conde

Cerverí de Girona, who was one of the greatest representatives of his time. The author was a native

Pere d’Urgell y a sus “aficions artístiques i de bibliòfil” y estipuló que la compilación fue efectuada por

of Cervera, and it seems that his creations were to the liking of the Count. As we shall analyze, in

un escribano del entorno directo del conde hacia 1370-1375 (LLABRÉS 1907, III-IV). El códice se centra

a second song that we can connect to the Counts of Urgell that is in the Biblioteca de Catalunya,

casi exclusivamente en las composiciones narrativas del trovador Cerverí de Girona, aunque también

Cerverí is again the principal author whose compositions are included, 104 in total. This work was not

está representado en él el mallorquín Guillem de Torroella, de quien al final del manuscrito se incluye

free. Pere d’Urgell put these two compilations together with the work of a poet compatriot, a native

la obra artúrica “La faula”, una composición con evidentes connotaciones políticas que se ha fechado

of a town near his area of power. Cerverí was also the favourite troubadour of the Catalan monarchs.

en los años setenta del siglo XIV (ESPADALER 1999, 15).

Hence in his work there was a courtly gesture of apparent emulation that can also be traced in his

11. Parece ser que Àger era un lugar de garantías para custodiar determinados objetos, ya que, a raíz de la incursión del
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conde de Foix en tierras del condado en 1396, los canónigos de Bellpuig de les Avellanes llevaron “á la torre de Ager” las

11. It seems that Àger was a place of safeguard to guard certain objects, as a result of the incursion of the Count of Foix into

reliquias y los ornamentos de plata del monasterio (MONFAR 1853, II, 237). Justo después del asedio de Balaguer que

the lands in the county in 1396, the canons of Bellpuig de Les Avellanes led “á la torre de Ager” the relics and silver orna-

supuso la rendición del conde Jaume el Dissortat ante Ferran d’Antequera, el 10 de enero de 1414, el rey ordenó que fueran

ments of the monastery (MONFAR 1853, II, 237). Just after the siege of Balaguer which led to the surrender of Count Jaume

restituidos a la infanta Isabel, esposa de Jaume, todos los ropajes y bienes que se le habían confiscado en el castillo d’Àger,

el Dissortat to Ferran d’Antequera, on 10 January 1414, the King ordered that they be returned to the Infanta Isabel, wife of

exceptuando los libros. Igualmente, al día siguiente, el rey escribía al capitán de la villa y del castillo de Castelló de Farfanya

Jaume, all the clothes and goods that he had seized at the castle of Àger, except the books. Similarly, the next day, the King

indicándole que devolviera a la condesa Margarida, esposa del conde Pere y madre de Jaume, todos los bienes que tenía

wrote to the captain of the town and castle of Castelló de Farfanya indicating that he returns to Countess Margarida, wife of

en ese castillo, excepto algunos, entre los cuales cita nuevamente los libros. Véase GIMÉNEZ 1901, 364-365, docs. CXCV-

Pere and mother of Count Jaume, all the goods that were in the castle, except some of the books. See GIMÉNEZ 1901 364-

CXCVI. De los bienes contenidos en Castelló de Farfanya sabemos que, poco después de la caída de Balaguer, Ferran

365, doc. CXCV-CXCVI. Regarding the items in Castelló de Farfanya it is know that, shortly after the fall of Balaguer, Ferran

d’Antequera elaboró un inventario que también contenía los libros (GIMÉNEZ 1901, 358-359, doc. CLXXXVII).

d’Antequera made an inventory that also contained the books (GIMÉNEZ 1901 358-359, doc. CLXXXVII).

12. En este sentido, sabemos que el poeta Pere de Queralt poseía treinta y ocho volúmenes; Felip de Malla, arcediano de

12. In this sense, we know that the poet Pere de Queralt had thirty-eight volumes; Felip de Malla, archdeacon of the Cathe-

la catedral de Barcelona y presidente de la Generalitat de Catalunya, tenía unos setenta; mientras que la biblioteca del rey

dral of Barcelona and President of the Generalitat de Catalunya had about seventy; while the library of King Martí turned

Martí oscilaba alrededor de unos cuatrocientos (CINGOLANI 1991, 116; ESPADALER 2002, 55).

around about four hundred (CINGOLANI 1990-1991, 116; ESPADALER 2002, 55).

13. Sabemos que, después del sitio de Balaguer, Ferran d’Antequera elaboró un inventario “del argent e del altre moble

13. We know that after the siege of Balaguer, Ferran d’Antequera made an inventory “del argente del altre moble que fou

que fou de Don Jayme durgell e del comte son pare” (GIMÉNEZ 1901, 377, doc. CCXI). Tenemos conocimiento también que

de Don Jayme durgell e del comte son pare” (GIMÉNEZ 1901 377, doc. CCXI). We know also that Jaume el Dissortat had an

Jaume el Dissortat tenía un número indeterminado de libros en su celda del castillo de Xàtiva (GIMÉNEZ 1901, 437, doc.

undetermined number of books in his cell at the castle of Xàtiva (GIMÉNEZ 1901 437, doc. CCLXXIII). We suppose that he was

CCLXXIII), que suponemos le fueron enviados por sus familiares y que no debían formar parte de la biblioteca condal, que

sent these by different members of his family and that they were not part of the Count’s confiscated library. From another

había estado confiscada. Igualmente, y según las actas del proceso del conde de Urgell, Margarida quería hacer llegar un

act in the process against the Count, we know that Margarida wanted to give her son a Book of Hours. The copy she gave

libro de horas a su hijo preso. El libro era propiedad de Elionor, hermana del conde (BOFARULL 1868, II, 181-183).

him was one that belonged to his sister Elionor (BOFARULL 1868, II, 181-183)

14. Actualmente el códice presenta una encuadernación moderna que imita la original, obra del maestro encuadernador

14. Currently the codex has a modern binding that copies the original work of the master binder Luis García Franch (DO-

Luis García Franch (DOMÍNGUEZ 1931, 122-123). Una reproducción de la encuadernación la hallamos en LLABRÉS 1907, en

MÍNGUEZ 1931, 122-123). A reproduction of the binding LLABRÉS 1907 on an unnumbered plate located at the beginning

la lámina sin numerar ubicada al principio de la obra citada.

of the work cited.

El manuscrito evidencia cuáles eran los gustos literarios del conde Pere, que no eran diferentes

different facets of promoting art, including the library15. Cerverí introduced the royal court to a type

de otros aristócratas de la época, con una clara preferencia por la lírica trovadoresca, canalizada a

of literature that had a moral and ethical commitment and doctrinal content, which aimed to provide

través de Cerverí de Girona, quien era uno de los máximos representantes. Este autor era originario

tools for governing and to develop properly the role that fate had granted them. These premises were

de Cervera y parece que sus creaciones eran del agrado del conde. Como tendremos ocasión de

also adapted for Count Pere d’Urgell, who was forced to govern with justice and the values that he

analizar, en un segundo cancionero que podemos relacionar con los condes de Urgell, el de la Bi-

had inherited from his ancestors. The reason for the affection of these works by Pere can be found in

blioteca de Catalunya, Cerverí vuelve a ser el principal autor de quien se recogen composiciones,

his family, as the son of a member of the royal family and a cultured wife who came from the region

104 en total. Este hecho no es gratuito. Pere d’Urgell reúne en estas dos compilaciones la obra de

of Comenge -the birthplace of troubadour- familiar characters- like Gastó III of Foix and Gastó Febus.

un poeta coterráneo, originario de una villa cercana a su área de poder. Cerverí era, además, el tro-

This song book is the only one with any certainty that may be related to Pere, Count of Urgell be-

vador predilecto de los monarcas catalanes. De aquí que se apropiaran de su obra y que el conde se

cause of the heraldic emblems on the original binding and the dates in which it was compiled. There

acercara a sus composiciones, en un gesto de evidente emulación áulica que se puede recorrer en

is however a second song book that according to recent studies, although it does not have evidence

sus diferentes facetas de promotor artístico, entre ellas la de bibliófilo15. Cerverí fue el introductor en

of heraldry as previously presented, is also considered to be related to him . Here we find something

la corte real de un tipo de literatura de compromiso ético y moral y de contenido doctrinal, la cual

truly exceptional, as there is no other character in the Crown of Aragon with whom today, we can

pretendía dar instrumentos a los gobernantes para desarrollar de forma apropiada el rol que el des-

associate two similar themed manuscripts. This shows that perhaps the Count had a library speciali-

tino les había concedido. Estas premisas eran también adecuadas para el conde Pere d’Urgell, quien

sing in this taste and the special creations of troubadours. The second song book is called Cançoner

estaba obligado a regir con justicia y valores el condado que había heredado de sus antepasados. La

SG or Cançoner Gil now in the Biblioteca de Catalunya (ms. 146), a very luxurious manuscript from a

afección de Pere por estas creaciones hay que buscarla en el entorno familiar, dado que era hijo de

decorative point of view, although it remained unfinished in its illumination. Unfortunately, this is an

un miembro de la casa real y de una mujer culta que procedía de la región de Comenge —cuna de la

incomplete manuscript as the first twelve pages have been lost so we do not know the circumstances

lírica trovadoresca— entroncada familiarmente con personajes de gran renombre intelectual como

of its commission or execution. Since its acquisition by the Library of Catalonia in 1910, the manus-

Gastó III de Foix, el Gastó Febus.

cript has given us a great deal of information with regard to this type of literature and has made it one

Este cancionero es el único que, con total certeza, puede relacionarse con el conde Pere d’Urgell
por los emblemas heráldicos de la encuadernación original y por la cronología en que fue compilado.

of the best known in the traditions of the troubadour, thanks mainly to the relevance of its content and
the quality of work from the point of view of its execution16 .

Existe, no obstante, un segundo cancionero que, según los últimos estudios, pese a no presentar la

The Cançoner SG has never been associated with the lineage of the Counts of Urgell, but a re-

evidencia heráldica del anterior, también se le considera relacionado. Nos hallamos ante un hecho

cent proposal has been made by Cabré and Martí that a couple of the compositions in the manuscript

realmente excepcional, puesto que no hay ningún otro personaje en la Corona de Aragón a quien a

are dedicated to Jaume I and Cecília, the parents of Count Pere. The manuscript is a collection of

día de hoy podamos asociarle dos manuscritos de temática similar tan relevantes, hecho que de-

285 compositions of various poets and troubadours, many of them from around Toulouse and who

muestra que el conde quizás poseía una biblioteca especialmente nutrida en este ámbito y un gusto

either were members of the nobility, or had direct relations with the establishment, which implied the

especial para las creaciones trovadorescas. Este segundo cancionero es el denominado “Cançoner

dedication to various nobles of some of their compositions. This is the case of Bertran de Falgar, the

SG” o “Cançoner Gil” de la Biblioteca de Catalunya (ms. 146), un manuscrito muy lujoso desde el pun-

Senyor de Vilanova, near Toulouse, Llenguadoc to whom he offered one of his poems, awarded by

to de vista decorativo, pese a que quedó interrumpido en su iluminación. Desgraciadamente, se trata

the Council of Toulouse to Cecília de Comenge, mother of Count Pere; plus a second composition,

de un manuscrito acéfalo —hemos perdido los doce primeros folios—, motivo por el cual no cono-

included at the end of the song book to her husband, Count Jaume I d’Urgell17. The analysis of the

cemos las circunstancias de su encargo y ejecución. Desde su adquisición por parte de la Biblioteca

poets included in this anthology reveals the intentions of the person who drew it up, responding to

de Catalunya en 1910, el manuscrito ha generado una generosa literatura científica que lo ha situado

double criteria: the collection of the compositions of the poets who participated in the Floral Games

entre los mejor conocidos de nuestra tradición trovadoresca, gracias sobre todo a la extrema rele-

of Toulouse, and also some related the political environment of Count Jaume, father of Count Pere.

vancia de sus contenidos y a la calidad de la obra desde el punto de vista de su ejecución material16.

In this sense, the manuscript provides a very important role of Tomas Peris de Foces, the only of the

El “Cançoner SG” nunca se había asociado a la estirpe de los condes de Urgell, una propuesta

authors who did not maintain direct relations with the Consistori de la Sobregaya Companhia del Gay

que ha sido efectuada en fecha reciente por Cabré y Martí, amparándose en el hecho que un par de

Saber in Toulouse, something to keep in mind since it allows us to deduce its presence to respond to

composiciones compiladas en el códice están dedicadas a Jaume I y a Cecília, los padres del con-

any question that has to do with the promoter of the manuscript. This work shows the close relation-

de Pere. El manuscrito es una recopilación de 285 composiciones de diversos trovadores y poetas,

ship that Peris de Foces maintained with Jaume d’Urgell in the case of the revolt of the Unionists in

adscritos muchos de ellos al entorno tolosano y que o bien eran miembros de la nobleza o bien

1347 that caused the confrontation with his brother Pere el Cerimoniós, regarding issues relating to

tenían relaciones directas con dicho estamento, hecho que implicó que dedicaran a estos nobles

the succession to the throne. That is why, plausibly, it has been proposed that in one of the poems,

algunas de sus composiciones. Es el caso de Bertran del Falgar, señor de Vilanova, cerca de Tolosa de

Peris de Foces makes reference to this conflict and the relationship between Jaume and his brother.

Llenguadoc, quien ofreció una de sus poesías —premiada por el consistorio de Tolosa— a Cecília de

For the proposal to be viable, the presence of this composition would date the manuscript after 1347

Comenge, madre del conde Pere; además de una segunda composición —incluida al final del cancio-

(CABRÉ MARTÍ 2010 124-128 and 130-133; CABRÉ MARTÍ - NAVÀS 2010 356-357) .

nero— a su esposo, el conde Jaume I d’Urgell17. Sin embargo, el análisis de los poetas incluidos en di-

Although the contents correspond to the time of Jaume and Cecília, and considering that for

cha antología evidencia las intenciones de la persona que la reunió, que responde a un criterio doble:

various reasons the manuscript was dated to the third quarter of the fifteenth century18, Cabré and

recoger composiciones de poetas que habían participado en los Jocs Florals de Tolosa y, también, de

Martí had considered that this anthology would fit and it could be an initiative of Count Pere from an-

algunos relacionados con el entorno político del conde Jaume, padre del conde Pere. En este sentido,
el manuscrito otorga un papel muy relevante a Tomàs Peris de Foces, el único de los autores que no

10

tecedents that relate to his bibliophile and artistic promotion, as well as the existence of another song
15. In the words of Espadaler “(...) els comtes d’Urgell, donant un lloc preeminent al més il·lustre cerverí. La memòria identificadora del qual persistia als arxius reials (...) intencionadament s’apropiaven així del pilar principal on reposava la tradició

15. En palabras de Espadaler “(...) els comtes d’Urgell, donant un lloc preeminent al més il·lustre cerverí, la memòria identi-

poética sostinguda i atiada per la casa reial” (ESPADALER 1999, 11, cf. ESPADALER 2002, 59-60).

ficadora del qual persistia als arxius reials (...) intencionadament s’apropiaven així del pilar principal on reposava la tradició

16. For the large amount of existing literature on the manuscript refer to CABRÉ-MARTÍ 2010.

poètica sostinguda i atiada per la casa reial” (ESPADALER 1999, 11; cfr. ESPADALER 2002, 59-60).

17. Espadaler has proposed that the second poem, “un recull de consells sobre el regiment del bon senyor” may be assigned

16. Para la numerosa bibliografía existente sobre el manuscrito remitimos a CABRÉ-MARTÍ 2010.

to his son, Count Pere, by the same chronological imprecision of the manuscript (ESPADALER 2002, 54).

17. Espadaler ha propuesto que este segundo poema, “un recull de consells sobre el regiment del bon senyor”, pudiera ir

18. Other studies place it to 1350-1360 from the presence of a piece of the troubadour Joan of Castellnou so it cannot be

dirigido a su hijo, el conde Pere, por la misma indefinición cronológica del manuscrito (ESPADALER 2002, 54).

before 1339. See JEANROY 1949, 2; VENTURA 2006, 23.
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mantuvo relaciones directas con el Consistori de la Sobregaya Companhia del Gay Saber de Tolosa de

book he possibly compiled, in the Biblioteca Nacional de Madrid. It should be added, moreover, that

Llenguadoc, un aspecto a tener muy en cuenta, porque permite deducir que su presencia responde

the author of the collection of compositions of SG is also the main author of the manuscript in Madrid,

a alguna cuestión que tiene relación con el promotor del manuscrito. Este hecho no es otro que la

Cerverí of Girona, who devoted many of his poems to the family of the first wife of Count Pere, Beatriu

estrecha relación que Peris de Foces mantuvo con Jaume I d’Urgell en el marco de la rebelión de los

de Cardona19. If she had something to do with the order of songs in SG , this could explain the reason

unionistas, que en 1347 causó el enfrentamiento del conde con su hermano, Pere el Cerimoniós, por

the manuscript is interrupted , perhaps as a result of the death of the Countess in 1372 (CABRÉ-MARTÍ

cuestiones relacionadas con la sucesión al trono. Por ello, de forma verosímil, se ha propuesto que

2010 131 -132). In any case, whether or not Count Pere is responsible for the manuscript, its possible

uno de los poemas de Peris de Foces hiciera alusión a este conflicto y a la relación entre Jaume y su

relevance to the Counts of Urgell becomes a show of his power through literature and art forms. We

hermano. De ser viable la propuesta, la presencia de esta composición permitiría datar el manuscrito

are seeing a new attempt of appropriation of the work of the troubadours, especially the figure of

más allá de 1347 (CABRÉ-MARTÍ 2010, 124-128 y 130-133; CABRÉ-MARTÍ-NAVÀS 2010, 356-357).

Cerverí de Girona, whose collection of 104 pieces has been added to the compositions in prose of the

A pesar de que los contenidos se correspondan con la época de Jaume y Cecília, y teniendo en

song book writer in the Biblioteca Nacional de Madrid.

cuenta que por diferentes motivos el manuscrito se había datado en el tercer cuarto del siglo XV18,

If we focus on decoration, the Cançoner SG is a manuscript that is truly exceptional both for its

Cabré y Martí han considerado que esta antología pudo ser una iniciativa del conde Pere por los ante-

content as for its luxury in its decoration, even though it was unfinished. Along with the song book V,

cedentes que lo relacionan con la bibliofilia y la promoción artística, así como por la existencia de otro

they are the only Occitan- Catalan songs books that have come to light, and SG is the best and most

cancionero posiblemente compilado por él, el de la Biblioteca Nacional de Madrid. Hay que añadir,

richly decorated. In the words of Cabré and Martí, “aucun des chansonniers Tardifs, occitans ni Ca-

además, que el autor principal de la recopilación de composiciones del SG es el mismo que protago-

talans, ne présente un aussi grand format et une telle volonté de luxe, mise en evidence par le choix

niza casi exclusivamente el manuscrito de Madrid, Cerverí de Girona, quien dedicó gran parte de sus

du support en parchemin, par le programme de decoration et, enfin, par la facture professionnelle”

poemas a la familia de la primera esposa del conde Pere, Beatriu de Cardona19. Si ella tuvo algo que

(CABRÉ-MARTÍ 2010 and 94-101, cf. VENTURA 2006, 38).

ver con el encargo Cançoner SG, este hecho podría explicar que la iluminación del códice quedara

Codicological analysis has revealed that the manuscript is a unique codex that was developed at

inconclusa, quizás como consecuencia de la muerte de la condesa hacia 1372 (CABRÉ-MARTÍ 2010,

the same time as its decoration20. The manuscript (315 x 232 mm) has 128 parchment pages and more

131-132). En cualquier caso, sea o no el conde Pere el compilador del códice, su posible pertenencia

sheets were added. The illumination is structured in richly decorated initials and drop caps, with wide

a los condes de Urgell se convierte en una manifestación más de su poder a través de las letras y las

spaces reserved for the principal initial (DOMÍNGUEZ 1933 vol. I, 49, no.76). Themes are zoomorphic

formas artísticas. Nos hallamos ante un nuevo intento de apropiación del arte de los trovadores, y en

and anthropomorphic, and headings and cauldrons were executed in red. The decor remained rudi-

especial de la figura de Cerverí de Girona, de quien ahora se recogen 104 piezas que se han de añadir

mentary not being made in any of the principal initials or the secondary from page 39r. It also seems

a las composiciones en prosa del cancionero de la Biblioteca Nacional de Madrid.

that they reserved some spaces for more complex adornments that were not completed. As for the

Si nos centramos en su decoración, el Cançoner SG es un manuscrito realmente excepcional,

initials, it shows that 106 of secondary’s decorated of the first 38 pages , are all in the same hand , to

tanto por su contenido como por el lujo que denota su programa decorativo, pese a estar inacabado.

which must be added the two pages 49v and 50R (Fig. 4) , which could be the only testimony to a se-

Junto con el cancionero V son los únicos cancioneros occitano-catalanes conservados que presentan

cond work and also completed illumination ( CABRÉ MARTÍ 2010 101-104 and 110 )21. The style of the

iluminación, y el SG es el mejor y más ricamente decorado. En palabras de Cabré y Martí, “aucun des

miniatures executed by the first miniaturist is quite archaic, though very similar to linear Gothic deri-

chansonniers tardifs, occitans ni catalans, ne présente un aussi grand format et une telle volonté de

vations linear connected to Bolognese, which could lead to mistakes in the dating of the manuscript,

luxe, mise en évidence par le choix du support en parchemin, par le programme de décoration et,

which for the reasons pointed out above, must be placed in the third quarter the fourteenth century.

enfin, par la facture professionnelle” (CABRÉ-MARTÍ 2010, 94 y 101; cfr. VENTURA 2006, 38).

In the assessment of these song books one cannot pass over the information of 1404 which

El análisis codicológico evidencia que el códice responde a un proyecto absolutamente unitario,

reports that Count Pere made a copy of a “un llibre de la sciencia gaya” of which an incomplete copy

desarrollado en paralelo a la decoración20. El manuscrito (315 x 232 mm) tiene 128 folios en pergami-

was sent to King Martí so he could admire it. Could it be of the writer of SG? When responding to

no —más las hojas de guarda añadidas en fecha reciente—. La iluminación se estructura a partir de

this question about the manuscript, it must be remembered that it remained unfinished at the end of

una rica decoración en las iniciales y en las letras capitales, con amplios espacios reservados para las

1372. It is possible, therefore, that Count Pere decided to finish it and that he contacted his cousin,

iniciales principales, que no se llegaron a ejecutar (DOMÍNGUEZ 1933, vol. I, 49, núm. 76). Los temas

King Martí, who had great aesthetic affinities? In any case, even if we can or cannot associate this

son zoomórficos y antropomórficos, y las rúbricas y los calderones se ejecutaron en color rojo. La

information to our manuscript, it is certainly surprising that the Count left an unfinished work that

decoración quedó abortada al no efectuarse ninguna de las iniciales principales, ni las secundarias, a

today is considered the most luxurious songbook preserved. So, it is feasible to believe that the Count

partir del folio 39r. Parece también que se reservaron algunos espacios destinados a ornamentacio-

intended to finish it before his surprise death in 1408.

nes más complejas que tampoco se llegaron a ejecutar. Por lo que respecta a las iniciales, muestra

Another aspect of the character of the writer of Cançoner SG, is seen again in another manus-

106 de secundarias decoradas en los 38 primeros folios, todas ellas de una misma mano, a las que hay

cript that can be connected directly with it. Recent studies have revealed the identity of style between

que añadir las dos de los folios 49v y 50r, que podrían ser el único testimonio de una segunda campa-

the author of the secondary initials of the first 38 pages of the Cançoner SG and the primary writer of

ña de iluminación tampoco concluida (CABRÉ-MARTÍ 2010, 101-104 y 110)21. El estilo de las miniaturas

one of the great illuminated Catalan manuscripts, the Breviari d’Amor of the National Library of Russia
in St. Petersburg (ms. prov. XIV.1 FV). It is a codex that in recent years has received the attention of

18. Otros estudios lo sitúan hacia 1350-1360 a partir de la presencia de una pieza del trovador Joan de Castellnou que no

several specialists although it was known to Spanish literature from the nineteenth century22. The

puede ser anterior a 1339. Véase JEANROY 1949, 2; VENTURA 2006, 23.
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19. Era hija del conde Hug II de Cardona y Blanca d’Empúries. El conde se casó con Beatriu el 22 de agosto de 1363 en Sant

19. She was the daughter of Count Hug II of Cardona and Blanca of Empúries. The Count married Beatriu on August 22 1363

Vicenç de Cardona, en una ceremonia oficiada por Francesc, abad de Sant Pere d’Àger. Beatriu hizo testamento el 25 de

in Sant Vicenç in Cardona, in a ceremony officiated by Francesc, Abbot of Sant Pere in Àger. Beatrice made a will on 25

diciembre de 1371 y murió seguramente al cabo de poco tiempo. Sus restos mortales fueron trasladados a Sant Vicenç de

December 1371 and probably died soon after. Her remains were taken to Sant Vicenç in Cardona in March 1383 (MONFAR

Cardona en marzo de 1383 (MONFAR 1853, II, 251-252). La figura de la condesa Beatriu ha dejado muy poco rastro material,

1853, II, 251-252). Of the figure of the Countess Beatriu there is only a little trace material, so far only a few mentions in do-

reseguible únicamente a partir de escasas menciones documentales y de una emisión monetaria en plomo —pugesa— que

cumentation, and a money issue of lead – pugesa -, which has been assigned to her (CRUSAFONT 1997, 227-280; Crusafont

se le ha atribuido (CRUSAFONT 1997, 227-280; CRUSAFONT 2009, núm. 1954). Sobre esta emisión, con escasos ejemplares

2009, no. 1954). On this issue, with few known examples, see the copy of one of the studies included in this catalogue.

conocidos, véase el ejemplar recogido en uno de los estudios de este mismo catálogo.

20. The set of pages and miniatures of the songs are searchable online through the link http://www.lluisvives.com/servlet/

20. El conjunto de folios y miniaturas del cancionero son consultables online gracias al enlace http://www.lluisvives.com/

SirveObras/bc/78036287651236130932457/index.htm (consulted: December 2014).

servlet/SirveObras/bc/78036287651236130932457/index.html (consulta: desembre de 2013).

21. For the artistic parentage of this second hand see CABRÉ-MARTÍ 2010, 118-119; VENTURA 2006, 39.

21. Para la filiación artística de esta segunda mano véase CABRÉ-MARTÍ 2010, 118-119; VENTURA 2006, 39.

22. It has been said that the first reference in the Hispanic territory was given by ÁLVAREZ DE TOLEDO 1876 328. However,

ejecutadas por el primer miniaturista es bastante arcaico, muy afín todavía a derivaciones del gótico

twelve Occitan manuscripts that have come down to complete this work of Matfré d’Ermengaud are

lineal de filiación boloñesa, hecho que podría inducir a equívocos en la datación del manuscrito, que

called “Codex N”, according to typological classification specialists. The manuscript (350 x 245 mm)

por los motivos apuntados más arriba habría que situar en el tercer cuarto del siglo XIV.

has 252 pages, and its decoration comprises of 29 full- page miniatures and 192 miniatures in the text,

En la valoración de este cancionero no puede obviarse aquella noticia de 1404 en que se informa

showing that behind this commission there was a wealthy client. In addition to this rich decoration,

que el conde Pere promovía la copia de “un libre de la sciencia gaya”, que había enviado todavía in-

which is at the forefront of Occitan work, it presents an interesting turning point where it is said to

concluso al rey Martí para que pudiera admirarlo. ¿Podría tratarse del Cançoner SG? A la hora de dar

have been copied by “Johannes de Aviniona, nationis Anglicorum (...) in civitate Ilerdensi” and he did

una respuesta a esta pregunta se debe tener presente que este manuscrito, antes de quedar inaca-

for “venerabile viro” an owner whose name was later deleted from the manuscript23.

bado hacia el 1372, tuvo dos fases de iluminación. ¿Es posible, por tanto, que el conde Pere decidiera

One of the most interesting questions is regarding the possible identification of this manuscript

terminarlo y que por eso se pusiera en contacto con su primo el rey Martí, con quien tenía grandes

with the Breviari d’Amor that Count Pere had in Àger in 1372, according to Cingolani in his time with

afinidades estéticas? En cualquier caso, pueda asociarse o no nuestro manuscrito a esta noticia, es

some reserves, and a few years ago more firmly by Ferrando (CINGOLANI 1990-1991, 61-62; FERRAN-

ciertamente extraño que el conde dejara sin acabar una obra que hoy en día es considerada el can-

DO 2007, 20). According to these experts, the codex of Àger might be the same as that claimed

cionero más lujoso conservado. Estando así las cosas, es factible creer que, después de las diversas

on 11th August 1414 by Olf Próixita for Infante Alfons, the future Alfons el Magnànim24 , as the latter

fases de iluminación interrumpidas, el conde tuviera la intención de concluirlo en el momento de

showed the arms of Urgell, moreover, it was an Occitan version and in verse, like the manuscript

sorprenderle la muerte en 1408.

preserved in Russia today25. This implies that the Counts of Urgell bound the Russian manuscript with

Otro aspecto que hay que retener es el carácter retardatorio de la iluminación del Cançoner SG,

their arms, as did Count Pere with the book of songs in the Biblioteca Nacional de Madrid. In addi-

dado que lo reencontramos en otro manuscrito que puede relacionarse directamente con él. Estudios

tion, Olf de Pròixita was an antiurgellista and was rewarded for this position when he was appointed

recientes evidencian la identidad de estilo entre el autor de las iniciales secundarias de los primeros

governor of Majorca in 1415. Thus, Ferrando concluded that el Magnànim claimed the codex because

38 folios del Cançoner SG y la mano principal que decoró otro de los grandes manuscritos iluminados

he said it had belonged to Jaume d’ Urgell, beaten by his father in 1413 in Balaguer (FERRANDO 2007,

catalanes de aquel momento, el Breviari d’Amor de la Biblioteca Nacional de Rusia, en San Peters-

20-21 and 26).

burgo (ms. prov. F. V. XIV.1). Se trata de un códice que en los últimos años ha recibido la atención de

With regard to the author of the manuscript of Russia being “Johannes de Aviniona, nationis

diversos especialistas, aunque ya era conocido por la bibliografía hispana desde el siglo XIX22. De los

Anglicorum”, Ferrando proposed to identify him with a teacher of the same name of the Estudi Ge-

doce manuscritos en occitano que nos han llegado completos de esta obra de Matfré d’Ermengaud,

neral de Lleida (FERRANDO 1992, 54), who was active during the same period as when the codex was

este es el denominado “códice N”, según la clasificación tipológica de los especialistas. El manuscrito

produced. Shortly before Francesca Español had made reference to a scribe and illuminator active in

(350 x 245 mm) tiene 252 folios, y su decoración la integran 29 miniaturas a plena página y 192 minia-

Lleida called “Johannes Anglicus” during the years 1335 and 1347 (ESPAÑOL 1991a, 198-199, note 205).

turas dentro del texto, hecho que demuestra que detrás de este encargo había un cliente acaudalado.

Most likely, this is the same person. Years later, the same research suggested identifying this scribe

Aparte de esta gran riqueza decorativa, que lo sitúa a la cabeza de la serie occitana, presenta un

and illuminator as the author of the Russian manuscript (ESPAÑOL 2002, 175, cf. SPANISH 2009b,

interesante colofón en que se dice que fue copiado por “Johannes de Aviniona, nationis Anglicorum

258), while Ferrando has recently proposed that Joan d’Avinyó could have been an Englishman from

(...) in civitate Ilerdensi”, y que lo hizo para un “venerabile viro” de quien un propietario posterior del

Abingdon (Oxfordshire) (FERRANDO 2007, 9-29).

manuscrito borró el nombre23.
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Historiography has placed the manuscript to 132026 , although the style of thumbnails is from

Una de las cuestiones más interesantes es la relativa a la posible identificación de este manus-

a few years later. The traditional dating has been done with palaeographic analysis that determined

crito con el Breviari d’Amor que el conde Pere tenía en Àger en 1372, según propuso Cingolani en su

that it was executed by a single scribe, and from the analysis of the illustrations, although the latter

momento —con reservas—, y hace pocos años Ferrando —más firmemente (CINGOLANI 1990-1991,

was made from a blurred view. We can affirm this because recent studies have determined the correct

61-62; FERRANDO 2007, 20)—. Según estos especialistas, el códice de Àger podría ser el mismo que

connection of the miniatures, but have been limited to establishing links with generic manuscripts in

el reclamado el 11 de agosto de 1414 a Olf de Próixita por el infante Alfons, futuro Alfons el Magnà-

very different geographical areas, and only share the stylistic period of the author of our manuscript

nim24, puesto que el último mostraba las armas de Urgell y, además, era la versión en occitano y en

(KISSELEVA 2007, 38-47; MIRANDA 2007, 326)27. Along the same lines, different studies accompanying

verso, como el manuscrito conservado hoy en día en Rusia25. Ello implica suponer que los condes de

the facsimile edition of the codex do not address the specific historical and artistic parentage issue

Urgell mandaron encuadernar el manuscrito de Rusia con sus armas, como hizo el conde Pere con el

that contributes to distort the perception that today we have of the manuscript. This has led some

cancionero de la Biblioteca Nacional de Madrid. Además, Olf de Próixita era antiurgellista y fue recom-

the manuscript was already known in 1857 by Juan Valera, who was able to look at it on a visit to the Imperial Library of St.
Petersburg and announced its existence to the Marquis de Valmar (VALERA 2012, 319). The renewed interest in this manus-

22. Se ha dicho que la primera referencia en territorio hispano la dio ÁLVAREZ DE TOLEDO 1876, 328. No obstante, el

cript in recent years has been given largely to the study partially dedicated to him VORONOVA-STERLIGOV, 1996, 215-222.

manuscrito ya era conocido por Juan Valera en 1857, pues lo pudo hojear en una visita a la Biblioteca Imperial de San

We see this echoed in FITÉ-VELASCO 2008 1508 Note 4.

Petersburgo y comunicó su existencia al Marqués de Valmar (VALERA 2012, 319). El renovado interés por este manuscrito

23. Alexandre de Laborde said that it was given a name composed of 16 letters that recent studies have confirmed. See

en los últimos años ha venido dado, en buena parte, por el estudio parcial que le dedicaron VORONOVA-STERLIGOV 1996,

LABORDE 1917 492. Cf. FERRANDO 2007 23; KISSELEVA 2007 48, with details of the climax and removed (Fig. 14).

215-222. Nos hicimos eco de ello en FITÉ-VELASCO 2008, 1508, nota 4.

24. Margarida, wife of Count Pere, following the defeat of the county pawned an altar cross of gold valued at 1,500 florins

23. Alexandre de Laborde afirmó que se trataba de un nombre compuesto por 16 letras, dato que han confirmado los

in Barcelona “al noble mossen Johan de Proxida” (GIMÉNEZ 1901 375, Doc. CCIX), a fact that might have to do with the fact

estudios recientes. Véase LABORDE 1917, 492. Cfr. FERRANDO 2007, 23; KISSELEVA 2007, 48, con un detalle del colofón

that Olf de Próixita is said to have owned the Breviari d’Amor. The Próixita’s were members of a powerful Valencian family

y la parte borrada (fig. 14).

at the time.

24. Margarida, esposa del conde Pere, a raíz de la derrota condal, empeñó en Barcelona una cruz de altar de oro valorada

25. This manuscript appears in related inventories of Alfons el Magnànim, in these terms: “ Item .I. libre scrit en pergamins,

en 1.500 florines “al noble mossèn Johan de Proxida” (GIMÉNEZ 1901, 375, doc. CCIX), un hecho que podría tener algo

a corondells, en limosi, appellat <Breviari d’Amors>, ab posts de fust cubert de drap daur, ab lo camper vermell, ab .IIII.

que ver con que Olf de Próixita poseyera el Breviari d’Amor citado. Los Próixita eran miembros de una poderosa familia

tencadors de seda vert, ab gaffets de lauto. E comença lo titol del dit libre en letres vermelles <Ayco es cançors>, e ab letres

valenciana del momento.

negres qui dien <Dieygs de natura>, ab lo cap letra daur e de color blaua e vermella, ab tot lo primer corondell notat de

25. Este manuscrito aparece relacionado en uno de los inventarios de Alfons el Magnànim en estos términos: “Item .I. libre

cant, e del caplletra baix al sol de la pagina ixen moltes figures domens e dalguns babuyns .I. leo ab .II. scuts de les armes

scrit en pergamins, a corondells, en limosi, appellat <Breviari d’Amors>, ab posts de fust cubert de drap daur, ab lo camper

Durgell. E feneix en letres negres <nom sieu, amen>” (1907 GONZÁLEZ, 184, ref. 383).

vermell, ab .IIII. tencadors de seda vert, ab gaffets de lauto. E comença lo titol del dit libre en letres vermelles <Ayco es

26. This chronology was proposed by LASKE-FIX 1973 129, which has been accepted by various specialists up to now.

cançors>, e ab letres negres qui dien <Dieygs de natura>, ab lo cap letra daur e de color blaua e vermella, ab tot lo primer

27. International historiography —and a part of the national— has abused the presence of Arab ornamental motifs simply

corondell notat de cant, e del caplletra baix al sol de la pagina ixen moltes figures domens e dalguns babuyns .I. leo ab .II.

as being a manuscript copied and illuminated in the Iberian Peninsula, showing some misinformation about the stylistic

scuts de les armes Durgell. E feneix en letres negres <nom sieu, amen>” (GONZÁLEZ 1907, 184, ref. 383).

affiliation of the miniature medieval Catalan environment.
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pensado por este posicionamiento, ya que fue nombrado gobernador de Mallorca en 1415. En este

authors to place it in an earlier context to that which it actually belongs, considering it one of the

sentido, Ferrando dedujo que el infante Alfons le reclamaba el códice porque había sido propiedad de

oldest copies of the Breviari d’Amor, and consider that it was perhaps the work of Matfré d’Ermengaud

Jaume d’Urgell, derrotado por su padre en 1413 en Balaguer (FERRANDO 2007, 20-21 y 26).

(FERRANDO 2007, 10, 17 and 22).

Por lo que concierne al autor del manuscrito de Rusia, el tal “Johannes de Aviniona, nationis

Conversely, a few recent studies have placed the codex in a chronological and stylistic context

Anglicorum”, Ferrando propuso identificarlo con un profesor homónimo del Estudi General de Lleida

that is much more accurate and adjusted its real nature. Hiromi Haruna - Czaplicki, in 1340, was the

(FERRANDO 1992, 54), activo durante aquellos años en que fue iluminado el códice. Un poco antes,

first to say that the main writer of the manuscript of St. Petersburg is the same writer that worked

Francesca Español dio a conocer unas referencias de un copista y miniaturista activo en Lleida deno-

on the first four books (fols. 1r-38v) Cançoner SG of the Biblioteca de Catalunya (HARUN-CZAPLICKI

minado “Johannes Anglicus” de los años 1335 y 1347 (ESPAÑOL 1991c, 198-199, nota 205). Muy pro-

2009, 310). The same hypothesis has been developed with a greater extension by Miriam Cabré and

bablemente se trata del mismo personaje. Años después, la misma investigadora sugirió identificar

Sadurní Martí (CABRÉ-MARTÍ 2010, 92-134)28. As we have had occasion to analyze, these authors have

a este copista e iluminador con el autor del manuscrito de Rusia (ESPAÑOL 2002, 175; cfr. ESPAÑOL

argued the proposal of a strong hypothesis that the songbook was an order of Count Pere d’Urgell,

2009b, 258), mientras que Ferrando ha propuesto últimamente que Joan d’Avinyó pudiera ser un

which would connect both manuscripts. The fact that a single miniaturist worked on both codices is

inglés oriundo de Abindonia, la actual Abingdon (Oxfordshire) (FERRANDO 2007, 9-29).

an element that gives even more validity to the proposal, as it stands in geographical and chronolo-

La historiografía ha situado el manuscrito hacia 132026, a pesar de que el estilo de las minia-

gical context, that it was probably for one owner. This miniaturist was none other than Joan d’Avinyó

turas demuestra que es unos años más tardío. La datación tradicional se ha formulado a través de

documented to be in Lleida between 1335 and 1347, close to the chronological dating given to the

un análisis paleográfico que ha determinado que fue ejecutado por un único copista, y también a

song book, which was placed between 1350 and 1375.

partir del análisis de las ilustraciones, aunque esto último se ha efectuado desde un punto de vista

A proposal made using a stylistic formula years ago by Bohigas in relation to a set of Catalan

desenfocado. Lo afirmamos porque los últimos estudios no han determinado la filiación correcta de

manuscripts, some of which may come from Lleida, allows the establishment of quite accurate rela-

las miniaturas, sino que se han limitado a establecer vínculos genéricos con manuscritos de entornos

tive dating of the thumbnails of the Cançoner SG, and, by extension, the Breviari d’Amor of Russia.

geográficos muy dispares, y que únicamente comparten el estilo de la época con el autor de nuestro

The specialist said he found similarities between the main SG miniaturist and the second illuminator

manuscrito (KISSELEVA 2007, 38-47; MIRANDA 2007, 326)27. En la misma línea, los diferentes estudios

that worked (fols. 59 - 75v) on Usatges i Constitucions de Catalunya in the Arxiu Capitular de Lleida

que acompañaban la edición facsímil del códice no abordan su filiación histórico-artística concreta,

(ms. 28) (BOHIGAS 1960-1967, II, 54-55), an original manuscript of the old cathedral of Lleida. The

cuestión que contribuye a distorsionar la percepción que hoy en día tenemos del manuscrito. Todo

part that was completed by the second illuminator of Usatges can be dated to after 1363 because

ello ha favorecido que algunos autores lo sitúen en un contexto más temprano del que en realidad le

it includes the constitutions of Pere el Cerimoniós held in Montsó in this year, but not before (COLL

corresponde, considerándolo una de las copias más antiguas del Breviari d’Amor, y considerándolo

1991, 148, COLL 1995, 152)29 . Recent studies have also confirmed that the hand that illuminates part

iluminado quizás aún en vida de Matfré d’Ermengaud (FERRANDO 2007, 10, 17 y 22).

of this manuscript is the same of the Cançoner SG and the Breviari d’amor (CABRÉ - MARTÍ 2010,

Por el contrario, un par de estudios recientes ha emplazado el códice en un contexto cronoló-

110-118), which allows the use the date of 1363 of the Usatges to date the other two manuscripts. This

gico y estilístico mucho más preciso y ajustado a su naturaleza real. Hiromi Haruna-Czaplicki, quien

involves delaying the timing of the Breviari d’amor and brings it to a relative and reliable time, which

lo ha situado hacia 1340, ha sido la primera en afirmar que la mano principal que iluminó el manus-

was located in the third quarter of the fourteenth century.

crito de San Petersburgo es la misma que trabajó en los cuatro primeros cuadernos (fols. 1r-38v) del

This new dating implies a review in the future to what the real link to the Joan d’ Avignon, the

Cançoner SG de la Biblioteca de Catalunya (HARUNA-CZAPLICKI 2009, 310). La misma hipótesis ha

“Johannes Anglicus” of the codex of Russia, and with this whole set of manuscripts. He is documented

sido desarrollada más extensamente por Miriam Cabré y Sadurní Martí (CABRÉ-MARTÍ 2010, 92-134)28.

to be in Lleida between 1335 and 1347, he signed the colophon of the Breviari d’amor, and it has been

Tal y como hemos tenido ocasión de analizar, estos autores han defendido una sólida hipótesis, según

proposed to identify him as a “Johannis scriptoris et illuminatorius librorum”, who, in 1348 was already

la cual el cancionero pudiera ser un encargo del conde Pere d’Urgell, hecho que pone en conexión

dead30. However, if the illuminator of the Breviari d’amor and that who did pages 59-76 of the Lleida

ambos manuscritos. Que un mismo miniaturista trabaje en los dos códices es un elemento que otorga

Usatges is the same craftsman, it should be taken into account that they continued to work until 1363,

más validez si cabe a la propuesta, puesto que los sitúa en un mismo contexto geográfico y cronológi-

and therefore we cannot identify Joan with the document of 1348.

co, y seguramente detrás de un mismo propietario. Dicho miniaturista no era otro que Joan d’Avinyó,

One of the most interesting findings is that if these manuscripts can be associated to the will of

documentado en Lleida entre 1335 y 1347, una cronología relativa que se aproxima a la datación que

Count Pere II d’Urgell, in which the artists who satisfy his bibliophile inclinations, are none other than

se ha dado al cancionero, que se ha situado hacia 1350-1375.

the scribes and miniaturists active in the city of Lleida in those years. Lleida was the only city of the

Una propuesta de filiación estilística formulada años atrás por Bohigas en relación a un con-

Kingdom of Aragon which had a Estudi General, and hence the production of books was a successful

junto de manuscritos catalanes, algunos de ellos de posible procedencia leridana, permite el esta-

industry, which encouraged the installation in the city of artisans who arrived from beyond the Pyre-

blecimiento de una datación relativa bastante acurada para las miniaturas del Cançoner SG y, por

nees. It seems that these artisans worked mainly in the preparation of manuscripts for the university,

extensión, del Breviari d’Amor de Rusia. El citado especialista detectó las similitudes existentes entre

but also conserved works show that they did work for the cathedral and for private clients. However,

el miniaturista principal del SG y el segundo iluminador que trabajó (fols. 59-75v) en los “Usatges i
Constitucions de Catalunya” del Arxiu Capitular de Lleida (ms. 28) (BOHIGAS 1960-1967, II, 54-55), un

28. The work of Cabré and Martí does not mention Haruna-Czaplicki, which may be due to the short time difference bet-

manuscrito originario de la Seu Vella de Lleida. La parte ejecutada por este segundo iluminador de

ween the release of each study.

los Usatges ha de datarse con posterioridad al 1363, ya que incluye las constituciones de Pere el Ceri-

29. Stylistically this part of the code has been linked with the arrival in Catalonia of legal illuminated manuscripts from

moniós celebradas en Monzón aquel año, pero no va demasiado más allá (COLL 1991, 148; COLL 1995,

Toulouse in the mid fourteenth century (ESCANDELL 2001, 143-145), in a trend that is still compatible to the Gothic line
and a little of the ascending Italian. Again, this archaic character (COLL 1995, 169) could have confused the validation of
their dating, as seen in the case of the Cançoner SG and Breviari d’Amor. See also the study of ALCOY 1991 59-61, albeit
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26. Esta cronología se propuso en LASKE-FIX 1973, 129 y ha sido aceptada por diferentes especialistas hasta el día de hoy.

with inaccuracies regarding the pages documenting the operation of this second illuminator, which is between pages 59

27. La historiografía internacional —y parte de la nacional— ha abusado de tópicos como la presencia de motivos orna-

and 119, and also in regard to the chronology, as following Bohigas (BOHIGAS 1960-1967, II, 54-55) suggests that recent

mentales arabizantes, simplemente por el hecho de tratarse de un manuscrito copiado e iluminado en la Península Ibérica,

constitutions are recorded of Cervera in 1359.

poniendo de manifiesto una cierta desinformación sobre la filiación estilística de la miniatura medieval trescentista del

30. Domènec de Montsuar dictated his will in 1348 (LLADONOSA-COSSÉ 1982, p. 30) and he left 150 salaries to the widow

entorno catalán.

of “Johannis scriptoris et illuminatorius librorum”. Francesca Español proposed the identification with “Johannes Anglicus”

28. En el trabajo de Cabré y Martí no se cita el de Haruna-Czaplicki, hecho que puede ser debido a la poca diferencia de

mentioned and, therefore, the scribe of the codex of St. Petersburg (ESPAÑOL 2002, 176). If so, the manuscript had to have

tiempo existente entre la publicación de uno y otro estudio.

been completed before 1347, when he still lived.

152)29. Estudios recientes, además, han confirmado que la mano que ilumina esta parte del manus-

on a stylistic level, the two manuscripts executed in Lleida which are related to the Counts of Urgell,

crito es la misma que trabajó en el Cançoner SG y en el Breviari d’amor (CABRÉ-MARTÍ 2010, 110-118),

that is, the Cançoner SG and the Breviari d’Amor of Russia, do not stand out as being particularly

hecho que permite utilizar la fecha de 1363 de los Usatges para datar los otros dos manuscritos. Ello

innovative in their images, as they remain true to the gothic linear descended from Bolognese and

implica retardar la cronología del Breviari d’amor y aportar una de relativa y fiable para la decoración

Toulouse. In any case, this was the general aesthetic of the workshops operating in Lleida in those

del cancionero, que se había situado en el tercer cuarto del siglo XIV.

years, which was characterized by the conservativeness and the poor quality of its images31 .

10

Esta nueva datación implicará revisar en el futuro cuál es la vinculación real de Joan d’Avinyó —el
“Johannes Anglicus” del códice de Rusia— con todo este conjunto de manuscritos. Se halla documentado en Lleida entre 1335-1347, signa en el colofón del Breviari d’amor y se ha propuesto identificarlo
con un tal “Johannis scriptoris et illuminatorius librorum”, que en 1348 ya estaba muerto30. Sin embargo, si el iluminador del Breviari d’amor y aquel que ejecutó los folios 59-76 de los Usatges leridanos
son el mismo artesano, habrá que tener en cuenta que hacia 1363 aún continuaba trabajando y, por
tanto, no podría ser identificado con el Joan del documento de 1348.
Una de las conclusiones más interesantes es que, si estos manuscritos pueden asociarse a la
voluntad del conde Pere II d’Urgell, habrá que tener presente a qué artistas recurrió para satisfacer
sus inclinaciones bibliófilas, que no son otros que los copistas y miniaturistas activos en la ciudad
de Lleida en aquellos años. Lleida era la única ciudad de la Corona de Aragón que tenía un Estudi
General, y de aquí que la producción de libros fuera una industria de éxito, hecho que fomentó la
instalación en la ciudad de artesanos llegados de más allá de los Pirineos. Parece ser que estos artesanos trabajaron preferentemente en la confección de códices para el entorno universitario, pero las
obras conservadas demuestran que también lo hicieron para la catedral y para clientes particulares.
No obstante, a nivel estilístico, los dos manuscritos ejecutados en Lleida y que se relacionan con los
condes de Urgell, esto es, el Cançoner SG y el Breviari d’Amor de Rusia, no destacan por ser especialmente innovadores en sus imágenes, dado que se mantienen fieles a una estética afín al gótico
lineal de ascendencia boloñesa y tolosana. En cualquier caso, este era el horizonte estético general
de los talleres activos en Lleida en aquellos años, que se caracterizaba por el carácter conservador y
la escasa calidad de sus imágenes31.

29. Estilísticamente esta parte del códice ha sido relacionada con la llegada a Catalunya de manuscritos jurídicos iluminados en Tolosa a mediados del siglo XIV (ESCANDELL 2001, 143-145), inmersos en una corriente que aún es afín al gótico
lineal y con un escaso ascendente italiano. Nuevamente, este carácter arcaizante (COLL 1995, 169) podría confundir a la
hora de establecer su datación, como hemos visto en el caso del cancionero SG y del Breviari d’Amor. Véase también el
estudio de ALCOY 1991, 59-61, aunque con alguna imprecisión por lo que respecta a los folios en que se documenta la
intervención de este segundo iluminador, que sitúa entre los fols. 59 y 119, y también por lo que respecta a la cronología,
ya que siguiendo a Bohigas (BOHIGAS 1960-1967, II, 54-55) apunta que las últimas constituciones consignadas son las de
Cervera de 1359.
30. Domènec de Montsuar dictó su testamento en 1348 (LLADONOSA-COSSÉ 1982, 30), y en él favoreció con 150 sueldos
a la viuda de un tal “Johannis scriptoris et illuminatorius librorum”, que Francesca Español propuso identificar con el “Johannes Anglicus” citado y, por tanto, con el copista del códice de San Petersburgo (ESPAÑOL 2002, 176). Si esto fuera así,
el manuscrito se hubo de ejecutar antes de 1347, año en que aún vivía.
31. Sobre la iluminación de manuscritos en la ciudad de Lleida en aquellos años, aparte de los trabajos ya citados, véase
TRENCHS 1991, 133-145; ESPAÑOL 1991a, 198-199, nota 205; PLANAS 1997; ESPAÑOL 2002, 174-177; ESCANDELL 2007,

31. Regarding the decoration of the manuscripts in Lleida at this time there was a group of these artists in the city. See TREN-

128-134.

CHS 1991, 133-145; ESPAÑOL 1991a, 198-199, note 205; PLANAS 1997; ESPAÑOL 2002, 174-177; ESCANDELL 2007, 128-134.
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5. El Castell Formós de Balaguer: arqueología de una fisonomía

5. The castle Formós in Balaguer: Physical Archaeology

Carme Alòs Trepat, Javier Escuder Sánchez, Eva Solanes Potrony

Carme Alòs, Javier Escuder, Eva Solanes Museum de la Noguera

Una fisonomía

Appearance

A menudo al visitante del Castillo de Balaguer, conocido también como Castell Formós y como

Often visitors to Balaguer Castle, also known as Castle Formós and as Sudda at another time, af-

Sudda en otro tiempo, después de realizar la visita a los restos arqueológicos del antiguo palacio, la

ter making a visit to the archaeological remains of the ancient palace, curiosity leads them to ask the

curiosidad le mueve a formular la misma pregunta recurrente: ¿no existe ningún dibujo o imagen de

same recurring question: Are there any pictures or images of the castle as it was before its destruction

cómo era el castillo antes de su destrucción en 1413? Porque la dimensión de los restos de murallas y

in 1413? Because of the amount of the wall remains and the body of archaeological remains that are

la entidad que tienen los restos arqueológicos conservados, junto con los vestigios de objetos que se

preserved, along with other various archaeological objects that have been recovered open the door

han ido recuperando en las diferentes intervenciones arqueológicas, abren la puerta a la imaginación

to the imagination about life in a palace of a historical period that literature has helped idealise and

sobre la vida en un palacio de un período histórico que la literatura ha contribuido a idealizar y que los

researchers have to relocate in their real context.

investigadores hemos de resituar en su contexto real.

except some graffiti preserved in the castle of Castellfollit de Riubregós where we would like to recog-

imagen del palacio de Balaguer, excepto la de unos grafitos conservados en el castillo de Castellfollit

nise the image of the city of Balaguer and the Castle Formós besieged by the armies of King Pere II in

de Riubregós, donde se ha querido reconocer la imagen de la ciudad de Balaguer y del Castell Formós,

1280 (PAGÈS 2006-2007, 499-505).

asediados por los ejércitos del rey Pere II en el año 1280 (PAGÈS 2006-2007, 499-505).

They are engraved on the walls of an old cell 2.5 x 8.5 m. built of ashlar stone and plastered with

Están grabados en las paredes de una antigua celda de 2’5 x 8’5 m. construida con sillar de piedra

lime and sand. Two drawings are represented on two opposing walls: one a representation of a walled

y un revoque de yeso, cal y arena. Son dos dibujos representados en dos paredes afrontadas: en una

city, and the other a siege to a city. Due to the nature and layout they seem to be of the same time

la representación de una ciudad amurallada, en la otra el sitio a una ciudad. Por la tipología y trazado

and made by the same hand.

parece que sean de la misma época y que estén dibujados, por consiguiente, por una sola mano en
el mismo momento.

Dr. Montserrat Pagès has identified the scene, as we have said, as the siege of Balaguer of 1280
that King Pere II imposed on the rebellious Catalan nobility who were concentrated there. The nobles

La doctora Montserrat Pagès ha identificado la escena, como ya hemos mencionado, con el sitio

in revolt were: Roger Bernard III of Foix, Viscount Ramón Folc of Cardona, Ermengol X of Urgell, Arnau

de Balaguer de 1280 que impuso el rey Pere II a la nobleza catalana sublevada y allí concentrada.

Roger of Pallars and Jaume II of Mallorca. And those faithful to the King: The Montcada family, the

Los nobles rebeldes eran: Roger Bernat III de Foix, Ramon Folc —vizconde de Cardona—, Ermengol X

Count of Empúries and Viscount of Rocabertí.

d’Urgell, Arnau Roger de Pallars y Jaume II de Mallorca. Y entre los fieles al rey se contaban: la familia
Montcada, el conde de Empúries y el vizconde de Rocabertí.

The nobles had retreated to Balaguer after having made threatening raids against Barcelona. But
the King was positioned in front of Balaguer and imposed a siege that culminated in the surrender

Los nobles se encerraron en Balaguer, después de haber hecho incluso cabalgadas amenaza-

of the nobles on 11 July 1280. Bernat Desclot tells the story in his chronicle: “(...) E tots los barons de

doras contra Barcelona. Pero el rey se situó frente a Balaguer e impuso un asedio que culminó con la

Catalunya e el comte de Foix foren-se justats tots en una vila qui ha nom Balaguer, qui és del comte

rendición de los nobles el 11 de julio de 1280. Nos lo narra Bernat Desclot en su Crónica: “(...) E tots

d’Urgell, a tres llegües prop de la ciutat de Lleida; e eren tres-cents cavallers en ben sis milia hòmens

los barons de Catalunya e el comte de Foix foren-se justats tots en una vila qui ha nom Balaguer, qui

a peu, e eren-se aqui ajustats per fer una gran cavalcada per consell del comte de Foix (...)” (PAGÈS

és del comte d’Urgell, a tres llegües prop de la ciutat de Lleida; e eren tres-cents cavallers en ben sis

2006-2007 503).

milia hòmens a peu, e eren-se aqui ajustats per fer una gran cavalcada per consell del comte de Foix
(...)” (PAGÈS 2006-2007, 503).
El rey encarceló a los nobles durante un año y después los perdonó. Todos fueron desde ese
momento fieles al rey, menos el conde de Foix, quien incluso se alineó con los franceses contra el rey
en guerras posteriores.
Es posible que el vizconde de Cardona estuviera encarcelado en el castillo de Castellfollit de
Riubregós, propiedad real, y que él o algún sirviente hicieran los grafitos.

The King imprisoned the nobles for a year and then pardoned them. Since all were loyal to the
King rather than the Count of Foix who is still aligned with the French against the King in later wars.
It is possible that the Viscount of Cardona who was imprisoned in the castle of Castellfollit de
Riubregós, a royal property, and it was he, or a servant that did the graffiti.
This is the only image we have of the Castle Formós in Balaguer, where we see the castle and
the city. The porch and walled town and castle to the right on the hill. There are crenulated walls and
battlements. In the picture we can see the city and the surrounding walls.

Se trata de la única imagen que tenemos del Castell Formós de Balaguer, donde vemos el castillo

In the fight scene there are two opposing knights, the defender (defending a castle and a wall) is

y la ciudad. La ciudad con pórticos y amurallada y el castillo a su derecha sobre la loma. Se trata de una

clearly Cardona, as we see from his arms. The attacker is certainly the King, a horse of his household

muralla con almenas y matacanes. En el dibujo de la ciudad se aprecia cómo la muralla enfila arriba.

(the caparison) and the shield with the royal arms. Between the two is represented an afenevol (a

En la escena de lucha se ven dos caballeros enfrentados: el defensor (defiende un castillo y una
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The response to visitors is also always the same. We know of no picture of the palace of Balaguer,

La respuesta al visitante es, de momento, también siempre la misma. No conocemos ninguna

muralla) es claramente un Cardona, como observamos en sus armas, y el atacante es sin duda el Rey,

type of catapult).
Unfortunately, this representation gives us only an image of the outer fortification of the castle and

por el paramento de su caballo (la gualdrapa) y el escudo donde porta las armas reales. Entre ambos
hay representado un fundíbulo.
Desafortunadamente esta representación nos ofrece únicamente una imagen de la fortificación
exterior del castillo y de la ciudad y del trazado de sus murallas, que ya conocíamos gracias a los restos
conservados y a la arqueología.

1413 - 2013: seiscientos años de deconstrucción
Una visita al interior del recinto del Castell Formós de Balaguer realizada hace cincuenta años
debía resultar posiblemente decepcionante, tanto para los turistas o visitantes como para los investigadores. Su interior era básicamente una llanura yerma donde no se destacaba nada, excepto los
depósitos que suministraban agua potable a una parte de la ciudad. Debía ser difícil, pues, imaginar

the layout of the city and its walls we already know thanks to the preserved remains and archaeology.

1413 - 2013: six hundred years of deconstruction
A visit inside the grounds of the Castle Formós in Balaguer made fifty years ago must have been
disappointing for both tourists, visitors and researchers. The interior was basically a barren plain where nothing stood out except for tanks which supply drinking water to much of the city. It must have
been so difficult to imagine the wonders for which the castle had earned the adjective “Formós”, only
the strong wall that protected it augurs a lustrous past of excellence, luxury and refinement. How had
it reached that state of destruction of every visible vestige?
If we travel back in time we can place the last destructive action against the Palace of Balaguer
at the beginning of the twentieth century.

las maravillas que le habían otorgado al castillo el adjetivo de “Formós”, solamente la potente muralla

1889 is when the first studies to bring drinking water to the streets of Balaguer through fountains

que lo protegía hacía presagiar un pasado lustroso de excelencia, lujo y refinamiento. ¿Cómo se había

and a pipeline from the water of Sant Llorenç de Montgai were carried out. The project was unsuc-

llegado a aquel estado de aniquilación de todo vestigio visible?

cessful but finally on 16 May 1905 the work was awarded to Miquel Gascó García to build tanks in

Si realizamos un viaje en el tiempo hacia el pasado, nos hemos de situar a principios del siglo XX
para hallar la última acción destructiva contra el palacio de Balaguer.
En el año 1889 se realizaron los primeros estudios para llevar el agua potable a las calles de Bala-

the castle, as it had to be very high in order for the water to reach above the first floor of the houses.
On June 3, 1906 the inauguration took place and the work was entirely finished and as a testimony a
fountain was erected in the middle of La Plaça del Mercadal (SANAHUJA 1965, 416-418).

guer a través de fuentes y de una tubería que cogería el agua de Sant Llorenç de Montgai. El proyecto

Because the issue of leaks was a great worry to the engineers of the work, there was a concrete

no tuvo éxito y finalmente el 16 de mayo de 1905 se adjudicó la obra a Miquel Gascó García para

base of 50cm thick over the entire base of the deposit measuring 50m x 25m and 2m depth, plus

construir unos depósitos en el antiguo castillo, ya que debían estar muy elevados para poder llegar el

50cm of foundations.

agua más arriba del primer piso de las casas. El 3 de junio de 1906 se realizó la inauguración de la obra,

During the work much of the earth, that was dug up when making the hole to construct the tank

que estaba totalmente acabada, y de la cual se dejó como testimonio de los tiempos el surtidor de en

(ground and archaeological remains), was distributed within the grounds of the castle, possibly cove-

medio de la plaza del Mercadal (SANAHUJA 1965, 416-418).

ring architectural remains which had not been seen at that time. Other land and possibly archaeologi-

Por temas de filtraciones, que preocupaban mucho a los ingenieros de la obra, se construyó
una base de hormigón de 50 cm de grosor en toda la base del depósito, que medía 50 x 25 y 2 m de
profundidad, además de los 50 cm de la solera.

cal remains were also dumped in the area of the Barranc del Rucs or the south side of the castle, the
current street of Bernat Galí, as it looks in pictures of the time.
The description made by the site geographer Pascual Madoz in 1845 does not clarify much,

Para realizar la obra, mucha de la tierra que se generó al hacer el agujero para ubicar el depósito

and it repeats some aspects that other historians had noticed before, which leads us to believe that

(tierra y restos arqueológicos) se repartió por el interior del recinto del castillo, cubriendo posiblemen-

before the work of the deposits, inside of the castle was badly damaged because: “(...) al norte de

te los restos arquitectónicos que aún debían quedar a la vista en aquella época. Otras tierras y restos

la población y sobre una de las colinas que por aquella parte la dominan, hay un castillo muy sólido

arqueológicos fueron también posiblemente vertidos a la zona del Barranc dels Rucs o a la cara sur del

y fuerte, el cual se extiende 760 palmos de N. S. y 360 de E. a O y tiene en cada uno de sus cuatro

castillo, en la actual calle Bernat Galí, como parece intuirse en imágenes del momento.

ángulos un baluarte o torre bien conservada. Antiguamente era mucho mayor y comprendía en su

La descripción que realiza del recinto el geógrafo Pascual Madoz en el año 1845 no aclara gran
cosa y además repite algunos aspectos que ya habían advertido antes otros historiadores, hecho que

centro el palacio de los condes, edificio magnífico y majestuoso con paredes de mármol y preciosos
jaspes” (MADOZ 1985, 108).

nos conduce a pensar que, antes de la obra de los depósitos, el interior del castillo estaba ya muy

Corroborating this hypothesis, some sixty years earlier, in 1788, the town of Balaguer replies to

echado a perder: “(...) al norte de la población y sobre una de las colinas que por aquella parte la

Francisco Zamora where it is specified that there is not enough of the interior standing in the castle’s

dominan, hay un castillo muy sólido y fuerte, el cual se extiende 760 palmos de N. S. y 360 de E. a

basement to make, what is said to be a gunpowder store. Balaguer’s response also said that the sto-

O y tiene en cada uno de sus cuatro ángulos un baluarte o torre bien conservada. Antiguamente era

nes of the castle were torn down to construct buildings in the city (SANAHUJA 1965, 398). From oral

mucho mayor y comprendía en su centro el palacio de los condes, edificio magnífico y majestuoso con

references, we know that remains of plaster decorations of the ancient palace of Balaguer appeared

paredes de mármol y preciosos jaspes” (MADOZ 1985, 108).

on the walls of some houses in the historic centre of the city.

Corroborando esta hipótesis, unos sesenta años antes, en 1788, la ciudad de Balaguer responde

We have a picture of the Castle of Balaguer from the mid-seventeenth century, made by Lord

el cuestionario de Francisco de Zamora, donde se especifica que no quedan dependencias en pie en

Beaulieu, a general view of the city, where we can see the castle had kept its outer walls, but inside

el interior del castillo, excepto un subterráneo que, dicen, debía servir como almacén de pólvora. La

he only draws a single building.

respuesta de Balaguer dice también que las piedras del castillo fueron arrancadas para construir edi-

Of the same time is the description made by Diego Monfar i Sors in his work “Historia de los

ficios en la ciudad (SANAHUJA 1965, 398). Por referencias orales sabemos que restos de decoraciones

Condes de Urgel”: “(...) En el otro risco o recuesto, que esta al principio de la ciudad a la parte de

en yeso del antiguo palacio de Balaguer aparecieron entre las paredes de algunas casas del centro

oriente, frontero de la puente, estaba edificado el castillo y alcázar de los condes, el cual era muy

histórico de la ciudad.

fuerte y suntuoso, y de fácil defensa, según lo denotan las ruinas y cimientos de sus muros y torres

Conservamos una imagen del castillo de Balaguer de mediados del siglo XVII, realizada por el

derribadas, edificados sobre otros mas viejos que estaban sobre durísimas y grandes peñas, todo de

caballero de Beaulieu, en una vista general de la ciudad, donde se observa cómo el castillo conservaba

silleria y obra romana: su grandeza y antigua majestad hoy mal se pueden conjeturar, porque desde

su muralla exterior, pero en el interior únicamente se dibuja un solo edificio.

el año 1413 fué derribado. Queda algún rastro de las cisternas, caballerizas y demás oficinas subal-

De la misma época es la descripción que nos ofrece Diego Monfar i Sors en su Historia de los

ternas: la puerta era hacia el mediodía y de tal traza, que cuatro hombres la podían defender; estaba

Condes de Urgel: “(...) En el otro risco o recuesto, que esta al principio de la ciudad a la parte de orien-

muy adornada de jaspes, mármoles y pórfidos, de que hay algunos pedazos junto al castillo, que son

te, frontero de la puente, estaba edificado el castillo y alcázar de los condes, el cual era muy fuerte y

recuerdos de lo que fué en tiempos pasados, y testimonio verdadero de la inestabilidad y mudanza

suntuoso, y de fácil defensa, según lo denotan las ruinas y cimientos de sus muros y torres derribadas,

de las cosas del siglo(...)” (BOFARULL 1853, 340).

edificados sobre otros mas viejos que estaban sobre durísimas y grandes peñas, todo de silleria y obra
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Monfar mentions visible remains of structures and rooms, though all in ruins, and above all des-
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romana: su grandeza y antigua majestad hoy mal se pueden conjeturar, porque desde el año 1413 fué

cribes the location of the main front door, its size and grandeur. Therefore it can be assumed that at

derribado. Queda algún rastro de las cisternas, caballerizas y demás oficinas subalternas: la puerta

that time there were still traces of the original entrance to the castle, located on the south side of

era hacia el mediodía y de tal traza, que cuatro hombres la podían defender; estaba muy adornada de

the fortress, a place where today the only visible remains are disconnected and difficult to read. The

jaspes, mármoles y pórfidos, de que hay algunos pedazos junto al castillo, que son recuerdos de lo que

location is on the south side is because it is the most logical because of the obligation to enter into the

fué en tiempos pasados, y testimonio verdadero de la inestabilidad y mudanza de las cosas del siglo

urban area for access and gave the castle a greater degree of fortified security. Calling on the invoice

(...)” (BOFARULL 1853, 340).

of the door where the historian strives to clarify that it was defensible by four men. The closed doors,

Monfar menciona restos visibles de estancias y estructuras, aunque todo en ruinas, y, sobre todo,
nos describe la ubicación de la puerta principal, sus dimensiones y su monumentalidad. Por tanto cabe

the IX-X centuries, when we can match the construction of the castle.

suponer que en aquel momento quedaban aún indicios del acceso original al castillo, situado hacia

Also Monfar refers to a luxury door built with noble and precious stones and says they are still

la cara sur de la fortificación, en un lugar donde hoy en día solo quedan visibles restos de estructuras

around the castle. The archaeological excavations that have subsequently been documented have

inconexas y de difícil lectura. La ubicación por el lado sur es, no obstante, la más lógica, ya que la

found remains of marble and porphyry, but these may not relate directly to the door.

obligación de entrar en el recinto urbano para poder acceder al castillo dotaba de un mayor grado
de seguridad a la fortificación. Llama la atención la factura de la puerta, que el historiador se esfuerza

The destruction and looting of the Castle Formós in 1413

en aclarar que era defendible por cuatro hombres. Las puertas estrechas, y a veces con un corredor

Information about the destruction of the Castle in Balaguer comes from the hand of the execu-

interior en codo, no serían nada insólitas en el mundo andalusí de los siglos IX-X, momento que, como

tioner himself: King Ferran I known as Ferran of Antequera, of the house Trastàmara. The thorough-

veremos, se corresponde con la construcción del castillo.

ness with which he recorded movements and expenses of this war, the documentation in the Royal

Y además Monfar hace referencia al lujo de la puerta, construida con piedras nobles y preciosas,

Chancery gives us a sufficiently clear and precise picture of the attack and siege of Balaguer, which

que dice quedan aún por los alrededores del castillo. Las excavaciones arqueológicas que se han lle-

was the first modern siege that took place in Catalonia in which piro-ballistics had a decisive role.

vado a cabo con posterioridad han podido documentar efectivamente restos de mármoles y pórfidos,

In front of the Castle Formós they mounted a huge trebuchet or mangonel, protected by a wooden

sin que se puedan, sin embargo, relacionar directamente con la puerta.

emplacement, that threw stone balls of up to 34 Rovere weights (350/360 kg) and was the star of the

La destrucción y el saqueo del Castell Formós en 1413

siege, and was accompanied by small artillery canons that hurled projectiles, the size of oranges, that
Diego de Monfar claims to have seen in La Paheria in the city (BOFARULL 1853, 492-493). The historian

La información sobre la destrucción del castillo de Balaguer nos llega de la mano del propio

gives us a description of the siege of the city and the castle based on the accounts of King Ferran I

ejecutor: el rey Fernando I, conocido como el de Antequera, de la casa de los Trastámara. La minu-

and his correspondence: “(...) por la parte del monasterio de Almatà, que estaba al frente del castillo

ciosidad con que se anotaron los gastos y movimientos de aquella guerra en la documentación de la

á la parte del oriente, y era por dónde el combate tenia más facil la ofensa, combatian el adarve del

Cancillería Real nos ofrece una imagen bastante clara y precisa del ataque y sitio a Balaguer, que fue

castillo don Bernardo de Centellas y Alvaro de Àvila, mariscal del ejército; y Pero Alonso de Escalante,

el primer asedio moderno que ocurrió en Catalunya en el cual la pirobalística tuvo un papel decisivo.

por otra parte, combatia una torre del mismo castillo; y esta bateria se hacia de lugar mas alto que el

Enfrente del Castell Formós se montó un gran trabuquete o un maganel protegido por una empalizada

castillo, con una máquina y dos bombardas que hacian mucho daño en el adarve y torre del castillo”

de madera, que tiraba bolas de piedra de hasta 34 arrobas de peso (350/360 kg) y que era la estrella

(BOFARULL 1853, 500).

del sitio, e iba acompañado de pequeños cañones de artillería que lanzaban proyectiles del tamaño de

By mid-October the war had already been lost by the Count of Urgell. On the 22nd a group of

una naranja que Diego de Monfar afirma haber visto aún en la Paheria de la ciudad (BOFARULL 1853,

eight people sent by Count Jaume, left Balaguer and came out to go and talk with the King. Four

492-493). Dicho historiador realiza una descripción del sitio a la ciudad y al castillo basándose en la

knights and four representatives of the people, asked for forgiveness for Count Juame and his fo-

contabilidad del rey Fernando I y su correspondencia: “(...) por la parte del monasterio de Almatà, que

llowers at the time of the surrender, and in exchange the Count would faithfully serve the King. But

estaba al frente del castillo á la parte del oriente, y era por dónde el combate tenia más facil la ofensa,

Ferran I demanded the unconditional surrender of the city pledging only to have pity on the vanquis-

combatian el adarve del castillo don Bernardo de Centellas y Alvaro de Àvila, mariscal del ejército; y

hed. If there was no surrender the final assault on the city would begin. And all the machinery of war

Pero Alonso de Escalante, por otra parte, combatia una torre del mismo castillo; y esta bateria se hacia

was prepared.

de lugar mas alto que el castillo, con una máquina y dos bombardas que hacian mucho daño en el
adarve y torre del castillo” (BOFARULL 1853, 500).

When everything was ready for the assault on 26 October, Princess Isabel of Aragon (daughter
of Pere III of Aragon and Queen Sibil·la de Fortià, the sister of King Martí l’Humà and aunt of Ferran I of

A partir de mediados de octubre la guerra se daba ya por perdida por parte del conde de Urgell.

Antequera) wife of the Count, accompanied by two maids, left the city through the bridge gate. Isabel

El día 22 salieron de Balaguer, para ir a parlamentar con el rey, ocho enviados del conde Jaume, cuatro

looked to already be in a state of advanced pregnancy with her fourth daughter. On behalf of the

caballeros y cuatro representantes del pueblo, que solicitaron el perdón para él y sus seguidores en el

King, the Duke of Gandía talked to her where the Princess prayed for redemption and of a punishment

momento de la rendición, a cambio de la fidelidad del conde al rey. Pero Fernando I exigió la rendición

of imprisonment and exile for the Count and his family in exchange for the surrender. But the King’s

incondicional de la ciudad, comprometiéndose a tener piedad únicamente de los vencidos. Si no se

response was always inflexible.

rendían, comenzaría el asalto definitivo a la ciudad. Y se preparó toda la maquinaria de guerra.

Two days after, Infanta Isabel was presented to the royal camp, but with the refusal of the King

Cuando todo estaba a punto para el asalto, el 26 de octubre salió de la ciudad por la puerta

to receive her in person, she waited and prayed for him to come and that he would listen. Finally the

del puente la esposa del conde, la Infanta Isabel d’Aragó —hija de Pere III el Cerimoniós y de la reina

King, as the nephew of the Princess, agreed to talk with her, and, after a long conversation where the

Sibil·la de Fortià, hermanastra del rey Martí l’Humà y tía de Fernando I de Antequera— acompañada

King complained of the attitude of the Count against the liberality that he had always shown him, and

de dos sirvientas. Isabel mostraba ya un avanzado estado de gestación de su cuarta hija. Se adelantó

agreed to save him from the death penalty and amputation of limbs.

a parlamentar con ella, en nombre del rey, el duque de Gandía, a quien la infanta suplicó la redención
de las penas de muerte, prisión y exilio para el conde y toda su familia a cambio de la rendición. Pero
la respuesta del rey fue tan inflexible como siempre.
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and sometimes an interior hallway with an elbow, would not be surprising in the Andalusian world of

The next day the Princess returned to meet with the King and notified him that the Count was
ready to surrender and would do so the next day.
Some chronicles show that the Count of Urgell went down that day to La Plaça del Mercadal

Dos días después la Infanta Isabel se presentó en el campamento real y, ante la negativa del rey

where his beard was shaved in public, since he had promised to shave only when on the outside when

a recibirla en persona, lo esperó y se le acercó cuando le fue posible, suplicándole que la quisiera

“King or nothing”. And they say that the moan that rose from La Plaça del Mercadal was so great that

escuchar. Finalmente el rey, como sobrino de la Infanta, accedió a parlamentar y, después de una larga

it was even heard by those besieging the city in the royal camp.

conversación, donde el rey se quejó de la actitud del conde frente a la liberalidad que él le había mostrado siempre, accedió a librarlo de la pena de muerte y de la amputación de los miembros.
Al día siguiente la Infanta se entrevistó de nuevo con el rey y le notificó que el conde estaba
dispuesto a rendirse y que lo haría al día siguiente.
Recogen algunos cronistas que el conde de Urgell bajó aquel mismo día a la plaza del Mercadal,
donde se hizo afeitar la barba públicamente, puesto que se la había dejado crecer haciendo la promesa que únicamente se la rasuraría cuando fuera “o rei o res”. Y relatan que el lamento que se elevó
del Mercadal fue tan grande que lo escucharon incluso los sitiados que se hallaban en el campamento
real.

On October 31 Jaume II of Urgell exited the city gates accompanied by his wife and daughters,
they had just crossed the gate when of a group of the King’s soldiers stormed them, bypassing the
women who accompanied him and made him prisoner. Immediately they brought him to the King’s

10

presence. The Count knelt down, kissed the hand of the monarch and, recognizing that he had committed a crime, begged for mercy. The King’s response was hard and forceful and freed him from the
death sentence and exile because of the prayers of his wife, Infanta Isabel.
On November 2, Jaume d’Urgell began his final departure from Balaguer towards the castle of
Lleida.
On November 5, King Ferran I made his grand entrance into Balaguer through the Lleida Gate.

El 31 de octubre, pues, Jaume II d’Urgell salió por la puerta de la ciudad acompañado de su espo-

He heard mass and then visited the Castle Formós where presumably he ordered the removing of

sa e hijas y, tan pronto como hubieron atravesado el portal, un grupo de soldados del rey lo asaltaron,

furniture, books, jewellery and the main things of the house. Then, authorized, the victorious troops

pasando por encima de las mujeres que lo acompañaban, y lo hicieron prisionero. A continuación lo

looted the palace (BOFARULL, 1853, 518-538): “... [The King] oyó misa en la iglesia mayor, y acabada,

condujeron ante la presencia del rey. El conde se arrodilló, besó la mano del monarca y, reconociendo

con gran solemnidad, dió la divisa y el grifo á ochenta caballeros y escuderos de estos reinos y de

que había delinquido, pidió misericordia. La respuesta del rey fue dura y contundente y lo liberó de las

Castilla; y hecho esto, subió a ver el castillo y se volvió á comer al Real, y dió todos los bienes del con-

penas de muerte y de exilio gracias a las súplicas de la esposa del conde, la Infanta Isabel.

de, su mujer, madre, hijas y hermanas á los soldados que le habian servido, que luego lo saquearon

El día 2 de noviembre Jaume d´Urgell emprendió su salida definitiva de Balaguer, de momento en
dirección al castillo de Lleida.
El 5 de noviembre el rey Fernando I hizo su entrada triunfal en Balaguer por el portal de Lleida.
Oyó misa y acto seguido visitó el Castell Formós, donde se supone que ordenó el traslado de los bienes
muebles, libros y joyas más principales de la casa. A continuación autorizó saquear el palacio a las

todo, lo que no fué de poca alteración para los de Balaguer, que temieron que acabado el saco del
castillo, no hiciesen lo mismo de sus haciendas y andaban muy quejosos y tomaban armas para se
defender” (BOFARULL 1853, 537).

Archaeology in the Castle Formós

tropas victoriosas (BOFARULL 1853, 518-538): “[El Rey] oyó misa en la iglesia mayor, y acabada, con

Firstly, we have to say that, archaeologically, the Castle Formós has also suffered, throughout its

gran solemnidad, dió la divisa y el grifo á ochenta caballeros y escuderos de estos reinos y de Castilla;

history, the luck of “el Dissortat”. However, and although traditional historiography based on docu-

y hecho esto, subió a ver el castillo y se volvió á comer al Real, y dió todos los bienes del conde, su

mentary sources, has set 1413 as the date of the destruction of the castle11 (GIMÉNEZ 1901, 360), the

mujer, madre, hijas y hermanas á los soldados que le habian servido, que luego lo saquearon todo, lo

news that on 2 November of year the King had planned to install himself in the castle2 allows us to

que no fué de poca alteración para los de Balaguer, que temieron que acabado el saco del castillo,

think that the destruction cannot have been total. We think that beyond this year, the castle is main-

no hiciesen lo mismo de sus haciendas y andaban muy quejosos y tomaban armas para se defender”

tained, at least partially, at least until the seventeenth century, when archaeological evidence shows

(BOFARULL 1853, 537).

that one of its rooms is being used.

La arqueología en el Castell Formós

garrisons adapting it to suit their needs, destroying rooms and possibly the dismantling of the struc-

Para empezar debe señalarse que, arqueológicamente, el Castell Formós también ha sufrido, a lo
largo de su historia, la suerte del Dissortat. No obstante, si bien la historiografía tradicional, basándose
en las fuentes documentales, ha fijado 1413 como la fecha de destrucción del castillo1 (GIMÉNEZ 1901,
360), la noticia que el 2 de noviembre de ese mismo año el rey tenía previsto instalarse en el castillo

Archaeology has also revealed that in the eighteenth century the castle was occupied by military
tures still standing upright. We do not know if it is from this time, or is the result of an earlier time, but
the plundering of the walls is an obvious fact. The castle, from this point, was abandoned entirely.
The construction of water tanks in the city of Balaguer in 1905 reveals its final abandonment and
opens a wound that affects one fifth of the total area of the grounds.

permite intuir que la destrucción de este no debía de ser total. Pensamos que, más allá de ese año,

To this must be added that the first archaeological interventions were mostly those for works of

el castillo se mantendría, al menos parcialmente, en pie, como mínimo hasta el siglo XVII, cuando la

consolidation of the wall, or those that involved the opening of holes that reached deep into geolo-

arqueología evidencia que se está utilizando alguno de sus aposentos.

gical strata, but no documentation of the work performed is conserved and it is difficult to interpret

La arqueología también ha puesto de manifiesto que en el siglo XVIII el castillo está ocupado por
guarniciones militares que lo adaptan a sus propias necesidades, destruyen estancias y posiblemente

the archaeological remains and put them in relation to the materials that are currently part of the
collection of the Museum of La Noguera.

desmontan parte de las estructuras que aún se conservaban en pie. No sabemos si es a partir de ese

It is only from the interventions carried out in the 80s that extensive excavations began and

momento o es fruto de un momento anterior, pero el expolio de los muros es un hecho evidente. El

continue with a stratigraphic methodology. With the excavation and documentation of the large room

castillo, a partir de ese momento, debió abandonarse totalmente.

and pool for the first time, they could begin to interpret some of the spaces of the medieval castle.

La construcción de los depósitos de agua de la ciudad de Balaguer en el año 1905 refleja su

Despite these interventions, the excavated surface does not reach a quarter of the total area of

abandono definitivo y también la abertura de una herida que afectó a una quinta parte de la superficie

the site and thus far, we can only note some interpretative lines that need to be tested as the archaeo-

total del recinto.

logical work advances.

A todo esto se debe añadir que las primeras intervenciones arqueológicas, mayoritariamente,

Before talking about the archaeology of the Castle Formós, it must be noted however, that one of

fueron actuaciones que vinieron condicionadas por obras de consolidación de la muralla o que consis-

the most important discoveries of the remains is when referring to the cultural material, and it is this,

tieron en la abertura de catas profundas que llegaron a los estratos geológicos, pero de las cuales no

that has nothing to do with the remains found in other castles in the region with the same timeline.

se conserva ningún tipo de documentación de los trabajos realizados y es difícil interpretar los restos

The excavations that have been carried out in the castles of La Noguera over recent years (Malagastre

arqueológicos o ponerlos en relación con los materiales que actualmente forman parte del fondo del

in Artesa de Segre, Tartareu, Os de Balaguer...) have shed sufficient cultural material of the fourteenth

Museu de la Noguera.

century in the region and show that while many of these castles have major documented reforms at

Gracias a las intervenciones que se realizan en los años 80, se comienza a excavar en extensión
y siguiendo una metodología estratigráfica. Con la excavación y documentación de la gran cámara y
1. “(...) havemos dado carga de apparellar leytos taulas e otras cosas necessarias á la venida nuestra (...)”, en Andrés Giménez Soler: Don Jaime de Aragón, último conde de Urgel, tomo VII, 1899.

that time, the remnants have virtually nothing to do with ruins of the Castle Formós. In most cases,
1. “(...) havemos dado carga de apparellar leytos taulas e otras cosas necessarias á la venida nuestra (...)”, a Andrés Giménez
Soler: Don Jaime de Aragón, último conde de Urgel, tomo VII, 1899.
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de la alberca, por primera vez pudieron empezar a interpretarse algunos de los espacios del castillo

the cultural material that has been found in these castles relate to everyday objects, mostly ceramic

medieval.

cooking pots. Instead, what characterises the material remains of the Castle Formós is that they are

Pese a todas estas intervenciones, la superficie excavada no abarca ni una cuarta parte de la su-

exclusive and luxurious. In addition, some of these materials provide an early timeline in the whole

perficie total del recinto y, por tanto, de momento solo podemos apuntar algunas líneas interpretativas

of Catalonia because they have 1413 as the end date. The archaeological background of the Castle

que deberán ser contrastadas a medida que progresen los trabajos arqueológicos.

Formós preserved in the Museu de la Noguera is, today, one of the largest and exclusive collections of

Antes de hablar de la arqueología del Castell Formós, sin embargo, cabe señalar que uno de los

The first excavations at the Castle Formós were made in 1967 as a result of an emergency action

que esta no tiene ninguna similitud con los restos que hallamos en los otros castillos de la comarca

carried out by the Ajuntament de Balaguer to prevent the wall falling down in the eastern sector,

que tienen la misma cronología. Las excavaciones que se están llevando a cabo en los castillos de La

and its threatening ruin. To lighten the weight on the earth, they opened a strip parallel to the wall

Noguera durante los últimos años (Malagastre en Artesa de Segre, Tartareu, Os de Balaguer…) han

63 m long, 3 m wide and about 2 m deep (DÍEZ-CORONEL 1969, 347). The works were supervised

permitido conocer profusamente la cultura material del siglo XIV en la comarca y evidenciar que, si

by Luís Díez-Coronel, Delegado Local del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas. It was

bien en muchos de estos castillos se documentan grandes reformas en ese momento, los restos ma-

in the eastern sector where the first fragments of Moorish plasterwork, polylobulated arches and

teriales no tienen prácticamente nada que ver con los restos del Castell Formós. En la mayoría de los

keystones of Gothic arches were discovered. The work also uncovered, apart from a section of the

casos, la cultura material que ha pervivido en estos castillos corresponde a objetos de uso cotidiano,

wall, a parallel peripheral wall of 37m long. The results of this intervention were published soon by

mayoritariamente utensilios cerámicos de cocina. En cambio, lo que caracteriza a los restos materiales

Díez-Coronel in different articles, in which are stated the importance of the remains and the similarity

del castillo es que se trata de producciones de lujo, exclusivas. Algunos de estos materiales, además,

of the Moorish palace of Balaguer with the Aljafería in Zaragoza. As it was the Palace of the Counts

aportan una cronología muy temprana en el conjunto de Catalunya, porque presentan 1413 como fe-

of Urgell, Díez-Coronel presented for the first time, some of the most exceptional pieces, such as the

cha final. El fondo arqueológico del Castell Formós que se conserva en el Museu de la Noguera es, hoy

keystones of Gothic arches, the alfabeguers (basil containers/jars) or some tiling (DÍEZ-CORONEL

por hoy, una de las colecciones más exclusivas y relevantes de la arqueología catalana del siglo XIV.

1969; DÍEZ-CORONEL 1973).

Las primeras intervenciones arqueológicas en el Castell Formós se realizaron en el año 1967 como

In 1968 Christian Ewert, of the German Archaeological Institute, took charge of the study of

consecuencia de una actuación de emergencia efectuada por el Ajuntament de Balaguer para evitar

the architectural remains of plaster that had appeared and were given the chronological date of the

la caída de la muralla en el sector este, que amenazaba ruina. Para aligerar el peso de las tierras, se

Taifas (mid-eleventh century). The results of this study would be released a year later (EWERT 1969)

abrió una franja paralela a la muralla de 63 m de longitud, 3 m de anchura y unos 2 m de profundidad

and concluded that the Palace of Balaguer was a palace similar to the Palace of Aljaferia in Zaragoza.

(DÍEZ-CORONEL 1966-1968, 347). Los trabajos fueron supervisados por Luis Díez-Coronel, como Dele-

Given the results obtained, in 1970, the epigraphist Manuel Ocaña, Dirección General de Bellas

gado Local del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas. Fue en dicho sector este donde se

Artes, opened two holes in an area south-east of the castle. The excavation of these holes recovered

recuperaron los primeros fragmentos de yeserías andalusíes, arcos polilobulados y dovelas de arcos

new fragments of Islamic plasterwork and painted stucco, both from the Islamic period.

góticos. Los trabajos también dejaron al descubierto, además de un tramo de la muralla, un muro

Between 1971 and 1972, Luís Díez-Coronel carried out new excavations in the eastern sector

perimetral paralelo a esta de 37 m de longitud. Los resultados de esta intervención fueron publicados

which consisted of opening two areas near the stairs to the underground chamber and exposing the

con celeridad por Díez-Coronel en diferentes artículos, en los cuales se destacaba la importancia de

reuse of structures probably from the Andalusian period. They also excavated in the north, where they

los restos andalusíes y la similitud del palacio de Balaguer con la Aljafería de Zaragoza. Como sede del

documented more than 40 meters of water channels made of different coloured tiles and blue tiles

palacio de los condes de Urgell, Díez-Coronel presentaba, por primera vez, algunas de las piezas más

from Manises - Paterna. As of this year reconstruction of some sections of the wall began, the years

excepcionales, como las dovelas de los arcos góticos, los albahaqueros o algunos alicatados (DÍEZ-

1973 - 1974 the towers - and the stretch of wall in between rising to the northern end of the eastern

CORONEL 1968; DÍEZ-CORONEL 1973).

sector. During this work of 1971 the excavation took place to the foundation level where the water

En el año 1968 Christian Ewert, del Instituto Arqueológico Alemán, se hizo cargo del estudio de
los restos arquitectónicos en yeso que habían aparecido y que fueron cronológicamente adjudicados
a la época de los reinos de taifas (a mediados del siglo XI). Los resultados de dicho estudio se hicieron
públicos más tarde (EWERT 1979) y concluyeron que el palacio de Balaguer era un palacio similar al
palacio de la Aljafería de Zaragoza.

pipes with decorative tiles were found.
Also in 1972, Juan Zozaya opened four excavations in the south-eastern sector, revealing different
structures and allowed them to see the potential levels of destruction.
From this time restoration and reconstruction of some sections of the wall began, especially
during 1973 and 1974 when work took place on the towers that rose on the extreme north of the west

Ante los resultados obtenidos, en el año 1970, el epigrafista Manuel Ocaña, de la Dirección Gene-

section, action that devastated the entire excavation work of 1971 to the foundation level in some pla-

ral de Bellas Artes, abrió dos calas en el sector sudeste del castillo. En la excavación de ambas calas

ces and took all the decorated water tiles (GIRALT 1994, 230). Unfortunately there is no documenta-

se recuperaron fragmentos de yeserías islámicas y estucos pintados, tanto de época islámica como

tion of this work and today there remains only about 22 meters of the pipes, fragmented and without

condal.

reference to the order of the fragments, without which makes reconstruction very complicated.

Entre los años 1971 y 1972, Luis Díez-Coronel realizó nuevas excavaciones en el sector oriental que

In 1982, the Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i el Museu Municipal—today the

consistieron en la abertura de dos calas cerca de las escaleras de acceso a la cámara subterránea y

Museu de La Noguera— launched a program of interventions that focussed on the one hand, on the

que evidenciaron la reutilización de estructuras probablemente de la fase andalusí. Se intervino tam-

central part of the south-east, near the areas excavated between 1970 and 1972 (1982-1983, 1985 and

bién en la zona norte, donde se documentaron más de 40 metros lineales de canales de agua hechos

1987 campaigns), and on the other, on the north side of the fortress (1984 campaign in the Programa

con alicatados de diferentes colores y zócalo azul de Manises - Paterna. También en 1972, Juan Zozaya

de lluita contra l’atur started by INEM and the Departament de Cultura de la Generalitat with the colla-

abrió cuatro calas en el sector sudoriental, que dejaron al descubierto diferentes estructuras y permi-

boration of the Ajuntament de Balaguer).

tieron constatar la potencia de los niveles del derribo.
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archaeology relevant to the Catalan fourteenth century.

aspectos más relevantes de los restos descubiertos, cuando nos referimos a la cultura material, es

During these interventions, the “gran cambra” was excavated and the pool was discovered. The

A partir de ese año se iniciaron las reconstrucciones de algunos sectores de la muralla, como

results of these campaigns are presented in the Tribuna d’Arqueologia 1984 (GIRALT-TUSET 1984) and

la del año 1973-1974, llevada a cabo en las torres —y el hastial de muralla que hay en medio— que se

in the 80´s it published several articles on specific studies (DEL AGUA-LLURO-TORRES 1986; PASCUAL

alzan en el extremo norte del sector oriental. Durante esa actuación se arrasó toda la excavación del

MARTÍ 1986; GIRALT 1987; PADILLA-GIRALT-VILA 1997). In 1994 they published a comprehensive study

año 1971 hasta niveles de los cimientos y se arrancaron todas las conducciones de agua decoradas con

of all the interventions that had taken place in the castle since 1967, which included a first interpreta-

alicatados (GIRALT 1994, 230).

tion of some of the structures and rooms excavated up to that point (GIRALT 1994).

Desafortunadamente no hay ningún tipo de documentación de estos trabajos y hoy en día únicamente se conservan unos 22 m de las conducciones, fragmentados y sin referencia del orden que
siguen dichos fragmentos, hecho que dificulta enormemente su reconstrucción.

Despite the relevance of the findings, interventions at the castle were halted in 1987 and did not
start again until 20 years later.
In 2007, the drafting of the Pla Director of the Castle Formós Balaguer —approved by the full

En el año 1982, el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya y el Museu Municipal - hoy

Ajuntament de Balaguer in 2012 —which involved a feasibility study of the relocation of the drinking

Museu de la Noguera - impulsaron un programa de intervenciones que se centró, por un lado, en la

water tanks—, located since 1905, inside the castle grounds because, although it was expected that

parte central del sector sudeste, próximo a las zonas excavadas entre 1970 y 1972 (campañas 1982-

its construction had affected archaeological levels it had never been possible to ascertain. Thus arose

1983, 1985 y 1987) y, por el otro, en la cara norte de la fortificación (campaña 1984 dentro del Programa

the need for different surveys to assess the degree of involvement the construction had had on sup-

de Lluita contra l’Atur emprendido por el INEM y el Departament de Cultura de la Generalitat con la

posed archaeological deposits. The operation was directed by the Museu de La Noguera and involved

colaboración del Ajuntament de Balaguer).

the excavation of four test areas around the tank that allowed the documentation of the presence of

Durante estas intervenciones se excavó la denominada “gran cambra” y se descubrió la alberca.

archaeological remains in situ 1m below the surface.

Los resultados de estas campañas se presentaron en la Tribuna d’Arqueologia del año 1984 (GIRALT-

Meanwhile, in 2008 the Museu de La Noguera restored the fragments of Andalusian arches re-

TUSET 1984) y durante estos años 80 se publicaron diversos artículos sobre estudios concretos (DEL

covered in previous interventions in 1967. Preliminary studies during the process of conservation and

AGUA-LLURO-TORRES 1986; PASCUAL-MARTÍ 1986; GIRALT 1987; PADILLA-GIRALT-VILA 1997). En el año

restoration gave a surprising light on the pigments used, which were published in 2010 (SOLÉ-ALÒS

1994 se publicó un estudio global de todas las intervenciones efectuadas en el castillo desde el año

2010)2.

1976, que incluía una primera interpretación de algunas de las estructuras y estancias excavadas hasta
aquel momento (GIRALT 1994).
Pese a la relevancia de los descubrimientos, las intervenciones en el castillo finalizaron en el año
1987 y no se reemprendieron hasta 20 años más tarde.
En el año 2007, la redacción del Pla Director del Castell Formós de Balaguer —aprobado en un
pleno del Ajuntament de Balaguer en el año 2012— comportaba un estudio de viabilidad del traslado
de los depósitos de agua potable ubicados desde 1905 en el interior del castillo, puesto que, si bien era
previsible que su construcción había afectado niveles arqueológicos, nunca se había podido constatar.
Así pues, se planteó la necesidad de realizar diferentes sondeos para valorar el grado de afectación arqueológica que había supuesto la construcción de los depósitos. La intervención estuvo diri-

Recently, since 2012, following the adoption of the Master Plan, the Museu de La Noguera Ajuntament de Balaguer have initiated a series of actions to ensure the recovery and maintenance
of the archaeological remains of the castle, a deeper historical understanding, archaeological and
architectural guidelines and a schedule for its preservation and future use. Recent interventions have
focused on the garden’s pool and the great room, in order to resume the work at the point where the
excavations were finished in the 80s.

The Archaeology of the Castle Formós
The castle grounds have a more or less rectangular plan, which reaches a maximum length of
about 140 meters on its eastern side, while the maximum width is 70 meters.

gida por el Museu de la Noguera y consistió en la excavación de cuatro catas alrededor del depósito

This irregular shape is due to the adaptation of the fort to the topography of the land on which

que permitieron documentar la presencia de restos arqueológicos “in situ” en una cota inferior a la

it sits, the east, south and west sides have a steep slopes into the ravine and the river. On its east and

superficie de 1 m.

west sides, the fortress is defended by two natural cliffs: with The River Segre on one side and the

Paralelamente, en el año 2008, el Museu de la Noguera restauró los fragmentos de arcos de

Torrent or Alcoraç gorge on the other.

época andalusí, recuperados en las intervenciones del año 1967. Los estudios previos al proceso de

The construction of the fortress dates from the late ninth century and, indeed, many of the

conservación y de restauración sacaron a la luz resultados sorprendentes sobre los pigmentos utiliza-

structures that define the outside plan must relate them to the first construction or with reforms that

dos, que se publicaron en el año 2010 (SOLÉ-ALÒS 2010)2.

occurred during the Andalusian period. In the first construction, eight towers are also documented, of

Recientemente, desde el año 2012 y a raíz de la aprobación del Pla Director, desde el Museu de la
Noguera - Ajuntament de Balaguer se ha iniciado una serie de actuaciones a fin de garantizar la recu-

which 5 are located on the north side, the weaker from the defensive point of view, where an artificial
pit was dug (GIRALT 1994).

peración y el mantenimiento de los restos arqueológicos del castillo, profundizar en el conocimiento

The current entrance to the castle - which opens through one of the towers - is from after all

histórico, arqueológico y arquitectónico y marcar directrices para su conservación y uso futuro. Las

these building elements, and possibly later, even in 1413. The original, fortified door was found on the

últimas intervenciones se han centrado en la zona ajardinada de la alberca y en la gran cámara, a fin de

south south-west side, which allowed access from the city, and protection, from here, the entrance.

reemprender los trabajos en el punto donde finalizaron las excavaciones de los años 80.

La arqueología del Castell Formós
El recinto del castillo tiene una planta más o menos rectangular, que llega a una longitud máxima
de unos 140 metros en su lado este, mientras que su anchura máxima es de unos 70 metros.
Esta planta irregular se explica por la adaptación de la fortificación a la topografía del terreno en
el cual se asienta, en cuyas vertientes este, sur y oeste presenta una fuerte pendiente hacia el barranco

From the second half of the eleventh century, the castle of Balaguer was converted into a palace
residence. At the time of taifas these types of residences were the artistic expression of the royal
authority and around it was created a centre for literature, music and the arts. It should be thought
that the palace would have all the necessary services; residential areas, courtroom, religious area,
gardens...
After the conquest of the city in 1105, the palace of Balaguer became the residence of the Counts
of Urgell, first temporarily and then permanently, to the beginning of the fourteenth century.

y el río. En las caras este y oeste la fortificación queda defendida por dos precipicios naturales: el que

But what do we really know about the castle thanks to archaeology?

da al río Segre, por un lado, y el barranco del Torrent o d´Alcoraç, por el otro.

Firstly, one must note that many of the interventions that have been made in the castle are con-

La construcción de la fortificación data de finales del siglo IX y, de hecho, gran parte de las estruc-

centrated in the south-west and, therefore, it is the area where we have most data. However, this area

turas que delimitan la planta exterior hay que relacionarla con este primer momento o con reformas

is affected by the construction of an underground chamber (GIRALT 1994, 231) that may be related to

que se llevan a cabo durante el período andalusí. De este primer momento constructivo son también

military structures created following the War of Succession of the eighteenth century3 and demons-

las ocho torres documentadas, de las cuales cinco se hallan en la cara norte, la más débil desde el

trates the use of at least part of the castle from the seventeenth century, at which time, there were a

punto de vista defensivo y en la cual se excavó un foso artificial (GIRALT 1994).

series of small reforms that also affected the large chamber. Giralt, recalling Balaguer’s response to

La actual puerta de acceso al castillo —que se abre a través de una de las torres— es posterior a

10

the question from Francisco de Zamora in 1788, we have seen, related the underground chamber with

todos estos elementos constructivos y, posiblemente, posterior, incluso, a 1413. La puerta original al

gunpowder (GIRALT 1994, 231).

2. Añadir también el estudio publicado en el año 2010 por Bernabé Cabañero de la Universidad de Zaragoza, en el cual se

2. Added also the study published in 2010 by Bernabé Cabañero of the University of Zaragoza in which he raises the relation

planteaba la relación de la alberca con los fragmentos de arcos taifales (CABAÑERO 2010; CABAÑERO 2011).

of the pool with the fragments of the Taifa arches (CABAÑERO 2010; CABAÑERO 2011).
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10

recinto fortificado se hallaba en la cara sur y sudoeste, y permitía realizar el acceso desde la ciudad y
proteger, al mismo tiempo, desde aquí, la entrada.
A partir de la segunda mitad del siglo XI, el castillo de Balaguer se convirtió en residencia palacio.

The large chamber is to a rectangular room and oriented east - west. Of a considerable size (20
meters long and 8.7 meters wide)it is divided into two levels —separated by stairs of two steps— which
were constructed at the same time as the room using the natural geological pitch of the ground.

En época de los reinos de taifas este tipo de residencia era la manifestación artística de la autoridad
real, y a su alrededor se debía originar un centro dedicado a la literatura, la música y las artes. Cabe
pensar que este palacio debía de tener todos los servicios necesarios: zonas residenciales, sala de
audiencias, zona religiosa, zonas ajardinadas…

The construction of this large chamber affected an area of existing silos4, some of which were
closed during the fourteenth century, arguably the time that would date its construction.

Después de la conquista de la ciudad en el año 1105, el palacio de Balaguer se convirtió en re-

We do not know what the original flooring of the chamber was, but preserved is that floor which

sidencia de los condes de Urgell, primero temporal y después permanente, a partir de principios del

was in use until the final moments of the palace. It is of large stones over which there would have

siglo XIV.

been plaster.

Sin embargo, ¿qué es lo que conocemos realmente del castillo gracias a la arqueología?

Suffice to say, however, that levels covering this pavement have been covered by debris dumped

De entrada hay que comentar que gran parte de las intervenciones realizadas en el castillo se

at a later date towards the end of time of the Counts, which seems to relate to a reorganisation or

concentran en la zona sudoeste y, por tanto, esta es la zona de la cual poseemos más datos. Pese a

reoccupation of the space. This is where the layers are of mixed ceramic materials (tiles, blue glazed

todo, dicha zona está afectada por la construcción de una cámara soterrada (GIRALT 1994, 231) que

tiles, kitchen and table ceramics table,..) very fragmented, and although they can be clearly framed

posiblemente habría que relacionar con estructuras militares a raíz de la Guerra de Sucesión3 del siglo

to a chronology of the fourteenth century, there are also residual fragments of the Andalusian period.

XVIII y que ponen en evidencia la ocupación, como mínimo de esta parte del castillo, desde el siglo

Everything seems to indicate that these layers do not correspond to the levels of demolition of the

XVII, momento a partir del cual se producen todo un conjunto de pequeñas reformas que afectan tam-

great chamber, but that they would come from a later time and are out of their original context. This

bién a la gran cámara. Giralt, recogiendo la respuesta de Balaguer al cuestionario de Francisco de Za-

leads us to consider that, on the one hand, this space was in use during the seventeenth century and,

mora de 1788 que ya hemos visto, relacionó esta cámara enterrada con un polvorín (GIRALT 1994, 231).

secondly, that the construction of a gunpowder store in the eighteenth century led to the demolition

La gran cámara corresponde a una habitación de planta rectangular y orientada este - oeste. De

of the chamber. The fact that this demolition has not been documented, could perhaps answer why

dimensiones considerables (20 m de longitud y 8,7 m de anchura), está estructurada en dos niveless
—separados por unas escaleras de dos peldaños— que, de hecho, ya se proyectaron en el momento
de construcción, cuando se excavó el nivel geológico de manera escalonada.

the walls of the chamber were used for the construction of the gunpowder store.
Anyway, all this data confirms that the castle was not abandoned entirely after 1413, but that
it was reoccupied for military purposes, at least during the seventeenth and eighteenth centuries.

La construcción de esta gran cámara afectó a una zona de silos preexistente4, algunos de los

In the time of the Counts, this room is accessed from the east side, through some steps that con-

cuales fueron anulados durante el siglo XIV, posiblemente el momento en el cual tendría origen su

nected the room with a “corridor” four meters wide oriented north - south, and possibly connected

construcción.

with the main gate of the castle. This “corridor” was covered by a system of arches that supported the

Desconocemos cuál sería el pavimento original de la cámara, pero sí que conservamos la prepa-

roof or possibly an upper floor. Originally, the soffit and the spandrels of the arches were decorated

ración del pavimento que estuvo en uso durante el último momento de vida del palacio. Se trata de un

with paintings of a check motif, the symbol of the House of Urgell. This decoration appears, however,

pavimento con guijarros sobre el cual se habría extendido el yeso.

partially under a layer of plaster, indicating that the paintings were later deleted at some time. But we

Cabe apuntar, empero, que los niveles que cubrían este pavimento son vertederos de escombros,

will need to wait for further interventions to interpret this data.

aportados en un momento posterior al final del condado, y que parecen responder a la voluntad de

On the west side, this room had a door that communicated with a large water deposit —the

reorganizar o reocupar el espacio. Se trata de estratos donde los materiales cerámicos aparecen mez-

pool— and a structure from which lead to a staircase down to a lower area, possibly the garden.

clados (alicatados, azulejos vidriados en azul, cerámica de mesa, de cocina…) y muy fragmentados y, si

Since the 80’s, the pool had been considered the backbone of the palace complex in this area and

bien pueden enmarcarse en una cronología clara del siglo XIV, aparecen también fragmentos residua-

was related to the remodelling carried out in the mid-eleventh century, as a result of the arrangement

les de época andalusí. Todo ello parece indicar que estos estratos no corresponderían a los niveles de

of the fort to accommodate the palace residence (GIRALT 1994, 231). Recent excavations, however,

derribo de la gran cámara, sino que serían aportados en un momento posterior y se hallarían fuera de

have shown that the pool is attached to a series of pre-existing structures, including the great room

su contexto original. Esto nos lleva a plantear que, por una parte, este espacio estuvo en uso durante

and, therefore, the ‘fruit’ of this construction and of the reforms seems to occur in the palace during

el siglo XVII y, por la otra, que la construcción del polvorín en el siglo XVIII comportó el derribo de la

the period of the Counts.

cámara. El hecho que no se haya documentado esta demolición quizás podría responder a que los
muros de la cámara fueron utilizados para la propia construcción del polvorín.

The pool is a rectangular water deposit, oriented north-south, 20.65 m long and 3m wide with
a depth of 1.55 m. It is built with overlaying bricks through, 2 to 2.50 m and each has a number of

Sea como fuere, todos estos datos vienen a confirmar que el castillo no se abandonaría totalmen-

stirrups bases made of three rectangular ashlar sandstones, also overlaying, and each spanning six

te después de 1413, sino que se reocuparía con fines militares, al menos durante los siglos XVII y XVIII.

rows of bricks with a clear function as an expansion joint. The top of the structure is based formwork

En época condal, a esta cámara se accedía desde el lado este, a través de unos escalones que

and masonry mortar, perfectly plastered and also has the corresponding mode expansion joint. The

comunicaban la cámara con un “passadís” de cuatro metros de ancho orientado norte - sur, y que

base is made of rectangular slabs of sandstone arranged in rows and combined with other slabs of

posiblemente comunicaba con la puerta principal del castillo. Este “passadís” estaba cubierto por un

narrower widths. The west wall has a bench formwork and masonry mortar and plastering on the first

sistema de arcos rebajados que soportaban la cubierta o un eventual piso superior. Originariamente, el

six rows of bricks. It is this documented side where the three fountains that use ashlar sandstone

intradós y las enjutas de los arcos estaban decorados con pinturas con motivos de ajedrezado, símbolo

are arranged through the central hole drilled to the depth of the street. Under these jets, the water

de la casa de Urgell. Esta decoración aparece, sin embargo, parcialmente bajo una capa de yeso, he-

is channelled to the central conserve and then the channels through which the water irrigates this

cho que indica que posteriormente las pinturas fueron anuladas en un momento determinado. Habrá

area. These channels are formed by rectangular ashlar sandstone with a U-shaped recess The interior
walls of the pool had a general plaster based on d’opus signinum, which is dated to the early fifteenth

3. En el mapa “Plan de Balaguer, avec ses fortificacions” de 1720 (LLOP coord. 2001) se observa una estructura que por dimensiones y situación podría corresponder al polvorín y que no aparece en mapas anteriores. Esta datación viene también
corroborada por el material arqueológico recuperado.
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4. La zona de silos fue documentada por primera vez durante la intervención del año 1983-1984. La ‘excavación del’año
2013 hizo patente, sin embargo, que esta es mucho mayor y que se ve afectada por la construcción de la gran cámara.

3. The map “Plan de Balaguer, avec ses fortifications” 1720 (DEMARCACIÓ DE LLEIDA DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE
CATALUNYA - DIPUTACIÓ DE LLEIDA 2001) observed a size and structure that could correspond to the powder keg situation which does not appear in previous maps. This dating is also corroborated by the archaeological material recovered.
4. The area of silos was first documented during the intervention in the year 1983-1984. The excavation of 2013 noted,
however, that this is a much bigger area and is affected by the construction of the large chamber.

que esperar, no obstante, próximas intervenciones para interpretar estos datos.

century as reducing water leaks (GIRALT 1994, 232).

Por el lado oeste, esta cámara disponía de una puerta que comunicaba con un gran depósito de

The presence of the pool makes this southwest zone the garden area of the palace. It is still too

agua —la alberca— y con una estructura desde donde arrancaba una escalera que bajaba a un espacio

early to present results, since the current archaeological work is focused on this area, but the layers

inferior, posiblemente el jardín. Desde los años 80, la alberca había sido considerada el elemento ver-

excavated so far seem to correspond to a deliberate dumping of earth, in order to fill the space where

tebrador del conjunto palatino en este sector y se había relacionado con la remodelación producida

there would have been water channels. The ceramic material recovered puts us in the clear context of

a mediados del siglo XI, como consecuencia de la ordenación de la fortificación para acomodar en su

the fourteenth century, so-and this is no more than a working hypothesis, perhaps we are faced with

interior la residencia palacio (GIRALT 1994, 231). Las excavaciones recientes, empero, han evidenciado

the end of this irrigatable area during the last major reforms to the palace.
Related to the pool, it should be noted that at the top, there were three drains or gutters that

que la alberca se adosó a una serie de estructuras preexistentes, entre ellas la gran cámara y, por tanto, su construcción parece ser fruto de las reformas que se producen en el palacio en época condal.
La alberca es un depósito de agua de forma rectangular, orientado norte–sur, de 20,65 m de largo
por 3 m de ancho y con una profundidad de 1,55 m. Está construida con ladrillos dispuestos en rompe-

collected water and channelled it towards the pool. Unfortunately, we do not know exactly how it
worked because this area had been affected by the construction of the modern arsenal (GIRALT 1994
232).

junta y de través, y presenta a cada 2-2,50 m una serie de estribos a base de tres sillares rectangulares

We have little data regarding the palace of the Counts of Urgell. The interventions carried out by

de gres, dispuestos también en rompejunta, que abrazan cada uno de ellos seis hiladas de ladrillos

Díez-Coronel between 1971 and 1972 in the northern sector highlighted a landscaped area with more

con una función clara de junta de dilatación. La parte superior de la estructura está hecha a base de

than 40 linear meters of small water channels made of tiles in different colours and adorned with blue

encofrado de argamasa y mazonería, perfectamente revocada y que también dispone del correspon-

tiles from Paterna-Manises. Unfortunately, except for a series of photographs made by Díez-Coronel

diente sillar a manera de junta de dilatación. La base está hecha con losas rectangulares de piedra

we do not have any other information regarding this intervention (GIRALT 1994, 230).

arenosa dispuestas en contrajunta y combina hiladas de losas anchas con otras estrechas. El muro

From the images, it seems that the channels are arranged parallel to the north wall, a few metres

oeste presenta retallo de encofrado de argamasa y mazonería revocada y las seis primeras hiladas de

from it, and turned in a circular way towards the west wall. The impression from the images, is that

ladrillos. Es en esta cara donde se documentan tres surtidores de agua que aprovechan un sillar de

the channels were located on a very high level, higher than the current access door. This difference

gres dispuesto de través con el orificio central que perfora la hondura del sillar. Bajo estos surtidores,

in levels, as well as the fact that the channels disappear at the height of the door, indicates that the

únicamente el central conserva los canales de agua por donde circulaba el agua que debía regar esta

door was opened in modern times.

zona. Estos canales están formados por sillares rectangulares de gres con un rebajo en forma de U. Los

Today, we also do not know what areas there would have been beyond the gardens, in the area

paramentos interiores de la alberca presentaban un revocado general a base de “opus signinum”, que

that was affected by the construction of the water deposits of 1905. However, tests conducted in

se dató a primeros del siglo XV, puesto que anulaba las salidas de agua (GIRALT 1994, 232).

2009 showed preserved archaeological remains below this modern structure that open up new pos-

La presencia de la alberca nos invita a situar en este ala sudoeste una de las zonas ajardinadas

sibilities for the study of the castle grounds.

del palacio. Es pronto aún para presentar resultados, ya que los trabajos arqueológicos actuales se

Archaeological data is still very scarce and difficult to interpret. However, it seems that we can

centran en esta zona, pero los estratos excavados hasta el momento parecen corresponder con ver-

get a slight idea of the appearance of the palace of the Counts of Urgell: a series of buildings, rooms

tidos intencionados de tierras, con el fin de rellenar el espacio donde estarían los canales de agua. El

and spaces, landscaped areas, which adapted to the topography of the land, divided into different

material cerámico recuperado nos sitúa en un evidente contexto de siglo XIV, por lo cual —y sin que se

levels connected by ramps and stairs. Also, it seems to be that the Count’s reforms carried out on the

trate de otra cosa que una hipótesis de trabajo— quizás nos hallamos ante la anulación de este espacio

Taifal Palace are much more important than was initially thought.

irrigable durante las últimas grandes reformas en el palacio.
Relacionados con la alberca, cabe señalar, en la parte superior, tres desagües o canalones que recogían las aguas y las canalizaban hacia la alberca. Desafortunadamente, desconocemos exactamente
cómo debía funcionar esta zona, porque estuvo afectada por la construcción del polvorín moderno
(GIRALT 1994, 232).

10

The excavations have also revealed that the palace was not totally destroyed in 1413, nor abandoned because there is documentation regarding a major occupation in the sixteenth and seventeenth
centuries.
We will, however, have to wait for the results of future operations to provide new data and organise them with regard to the remains of the unfortunate Castle Formós.

Pocos datos más tenemos del palacio de los condes de Urgell. Las intervenciones realizadas
por Díez-Coronel entre los años 1971 y 1972 en el sector norte evidenciaron un área ajardinada con
más de 40 m lineales de canalones de agua hechos con alicatados de diferentes colores y adornados
con el borde de azulejos azules de Paterna-Manises. Desgraciadamente, si exceptuamos una serie de
fotografías hechas por el mismo Díez-Coronel, no disponemos de ninguna otra información sobre esta
intervención (GIRALT 1994, 230).
Por las imágenes intuimos que los canales se disponían de forma paralela al muro norte, a pocos
metros de este, y giraban de forma circular hacia el muro oeste. A efecto de las imágenes, los canales
se localizaban en una cota muy elevada, superior a la puerta actual de acceso. Esta diferencia de cotas,
así como el hecho que los canales desaparezcan a la altura de la puerta, parece indicar que la puerta
ha sido abierta en época moderna.
Hoy por hoy también desconocemos qué espacios habría habido más allá de los jardines, justo
en la zona que quedó afectada por la construcción de los depósitos de agua de 1905. Pese a todo,
los sondeos realizados en el año 2009 evidenciaron que se conservan restos arqueológicos bajo esta
estructura moderna que abren nuevas posibilidades al estudio del recinto del castillo.
Los datos arqueológicos son todavía muy exiguos y es difícil interpretarlos. A pesar de ello, parece ser que podemos hacernos una ligera idea de la apariencia del palacio de los condes de Urgell:
un conjunto de edificios, cámaras y espacios, con zonas ajardinadas, que se adaptaban a la topografía
del terreno, distribuidas en diferentes niveles, comunicados mediante rampas y escaleras. Igualmente
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parece intuirse que las reformas condales que se llevan a cabo sobre el palacio taifal son mucho más
importantes de lo que se había apuntado en un inicio.
Las intervenciones arqueológicas han mostrado, también, que el palacio no queda totalmente
destruido en el año 1413, ni tampoco abandonado, puesto que se documenta una ocupación importante durante los siglos XVI y XVII.
Sin embargo, habrá que esperar los resultados de futuras intervenciones para poder aportar nuevos datos y ordenarlos sobre los restos del desdichado Castell Formós.
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Introducción

Introduction
“Jo us conseyll e us man que tota vegada que lo senyor rei vos manarà

“Jo us conseyll e us man que tota vegada que lo senyor rei vos manarà

que li ubrau les portes de la ciutat de Balaguer, que li ubrau”2.

que li ubrau les portes de la ciutat de Balaguer, que li ubrau”2.

Con estas palabras, pronunciadas el 1 de noviembre de 1413 en una especie de fosa o “Barraca del

With these words, uttered on 1st November 1413 in a sort of pit or “Barraca del Real” as we read in

Real”, según podemos leer en el documento conservado (DOMINGO 1997, 165), la Infanta Isabel, esposa

the conserved document (DOMINGO 1997, 165), Infanta Isabel, wife of Jaume, Count of Urgell, allowed

del conde Jaume d’Urgell, permitía la entrada del rey Ferran d’Antequera a la ciudad de Balaguer, acon-

the entry of King Ferran of Antequera into the town of Balaguer, advising representatives of the town to

sejando a los representantes de dicha ciudad que no le opusieran más resistencia.

not oppose him with more resistance.

La situación de incertidumbre surgida años antes, con la muerte del rey Martí l’Humà y la corres-

The uncertain situation occurred years before, with the death of King Martí l’Humà and the corres-

pondiente solución, a través del denominado Compromís de Casp, supuso el reflejo de contundentes

ponding solution, through the so-called Compromise of Casp, which led to the reflection of strong chan-

cambios para los destinos de la Corona de Aragón, ya fuera para reorientar ineludiblemente su fortuna

ges in the destiny of the Crown of Aragon, and re-oriented the future of the crown (SABATÉ 2013, 46).

o para remarcar sus rasgos más constitutivos (SABATÉ 2013, 46).

of historical fact. One of the main reasons has been because of the greater attention to heuristic and

sión del hecho histórico. Uno de los principales motivos ha sido una mayor atención hacia la heurística

hermeneutic, two disciplines that, if used properly, allow us to grasp the singularity of events that have

y la hermenéutica, dos disciplinas que, si son utilizadas debidamente, nos permiten comprender la

happened.

singularidad de los acontecimientos sucedidos.

The Medieval centuries are those that have led, at least in regard to the former capital of the County

Los siglos de la baja Edad Media son los que han propiciado, al menos en lo que concierne a la

of Urgell, a wide range of interpretation of the history of our country, thanks to the preservation of much

antigua capital del condado de Urgell, un amplio abanico interpretativo sobre la historia de nuestro

of the documentation produced at the time, this has resulted in a handsome remembrance of all that

territorio, gracias a la conservación de gran parte de la documentación producida en aquel momento,

has come down “de la Balaguer medieval, corte de aquellos soberanos de una extensa región” (JIMÉNEZ

hecho que ha supuesto un enorme atractivo en la rememoración de todo aquello que hemos heredado

1912, 5).

“de la Balaguer medieval, corte de aquellos soberanos de una extensa región” (JIMÉNEZ 1912, 5).

The concern, moreover, to safe guard the documentation is demonstrated on 5th December 1328,

La preocupación, por otra parte, de guardar toda esta producción queda testimoniada a partir del

when members of the city council conducted an extensive inventory of the privileges that were granted

5 de diciembre de 1328, momento en que los miembros del consejo municipal de la ciudad realizan un

to the city, and were kept in a sort of ark closed with two (or three) keys (DOMINGO 1997, 76; CUELLAS

extenso inventario de los privilegios que habían sido concedidos a la ciudad, y que estaban guardados

2012, 35-38).

en una especie de arca cerrada con dos (o tres) llaves (DOMINGO 1997, 76; CUELLAS 2012, 35-38).
Y, además, la pertinente reordenación del archivo de la Paeria, a lo largo de diversos siglos, ha
ayudado a comprender la evolución en la gestión de una institución que, a través de una serie de inventarios3, refleja una clara voluntad de preservar un legado tan significativo.
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The approach performed on documents in recent decades, has helped improve the understanding

La aproximación realizada a la documentación en las últimas décadas ha favorecido la compren-

And further, the reorganisation of the relevant files of the town council over several centuries has
helped to understand the evolution in the management of an institution which, through a series of inventories3 reflects a clear desire to preserve a legacy is significant.
1. This study is part of the PhD project, Corpus pergaminorum civitatis Balagarii. El testimoni documental de la puixança

1. El presente estudio se inscribe dentro del proyecto de tesis doctoral, Corpus pergaminorum civitatis Balagarii. El testi-

medieval i la decadència moderna d’una ciutat catalana, led by Dr. Flocel Sabaté and funded through the PhD grants awar-

moni documental de la puixança medieval i la decadència moderna d’una ciutat catalana, dirigido por el Dr. Flocel Sabaté

ded by the Universitat de Lleida (UdL), during the period 2013-2016.

y financiado gracias a las ayudas predoctorales otorgadas por la Universitat de Lleida (UdL), durante el período 2013-2016.

2. Original. Arxiu Comarcal de La Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Pergamins de Privilegis, nº 36, unit: 2036, 36,

2. Original. Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Pergamins de Privilegis, nº 36, unidad: 2036,

5 X 54,0 cm.

36, 5 X 54,0 cm.

3. Arxiu Comarcal de La Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Pergamins de Privilegis, nº 19, unit: 2019, 76, 0 X 61, 0 cm;

3. Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Pergamins de Privilegis, nº 19, unidad: 2019, 76, 0 X 61, 0

Arxiu Comarcal de La Noguera (ACN) Fund Ajuntament de Balaguer, Índex dels privilegis. Segle XVI, unit: 3507; Arxiu Co-

cm; Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Índex dels privilegis. Segle XVI, unidad: 3507; Arxiu Co-

marcal de La Noguera, Fund Ajuntament de Balaguer, Inventari-Armari. Sumaris del segle XVII, unit: 3506; Arxiu Comarcal

marcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Inventari-Armari. Sumaris del segle XVII, unidad: 3506; Arxiu Comarcal

de La Noguera (ACN) Fund Ajuntament de Balaguer, Privilegis. Segle XVIII, unit 3505; Arxiu Comarcal de La Noguera (ACN)

de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Privilegis. Segle XVIII, unidad 3505; Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons

Fund Ajuntament de Balaguer, Inventari. Segle XIX, unit: 3499; Arxiu Comarcal de La Noguera (ACN) Fund Ajuntament

Ajuntament de Balaguer, Inventari. Segle XIX, unidad: 3499; Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer,

de Balaguer, Extracto de algunos Pergaminos y otros papeles antiguos (...). Segle XIX, unitat: 3501; Arxiu Comarcal de La

Extracto de algunos Pergaminos y otros papeles antiguos (...). Segle XIX, unidad: 3502; Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons

Noguera (ACN) Fund Ajuntament de Balaguer, Serie Cronológica de Pergaminos Históricos existentes en el Archivo de

Ajuntament de Balaguer, Serie Cronológica de Pergaminos Históricos existentes en el Archivo de Balaguer. Segle XIX, 3502;

Balaguer. Segle XIX, unit: 3502; Arxiu Comarcal de La Noguera (ACN) Fund Ajuntament de Balaguer, Inventari. Segles XIX-

Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Inventari. Segles XIX-XX, unidad: 3503; Arxiu Comarcal de la

XX, unit: 3503; Arxiu Comarcal de La Noguera (ACN) Fund Ajuntament de Balaguer, Pergamins de Privilegis. Índice de los

Sería bastante difícil poder interpretar la historia de la ciudad de Balaguer sin la remembranza de

It would be very difficult to interpret the history of the town of Balaguer, without the remembrance

los hechos pasados. Por ello es conveniente recorrer el hilo de una memoria que ha pervivido plasmada

of past events. That is why it is advisable to follow the thread of a memory that has survived in the manus-

en los manuscritos, en los “llibres de privilegis” o en las copias de otros instrumentos.

cripts, in the “Llibre de Privilegis” or in the copies of other instruments.

La construcción de la memoria a través de los documentos

The construction of memory through documents

Sin pretender iniciar un análisis exhaustivo de toda la producción guardada hasta el fin del conda-

Without trying to start a thorough analysis of all documentation produced until the end of the cou-

do, nos agradaría especialmente poner énfasis en un conjunto de textos que fueron significativos para

nty, we would like to put a special emphasis on a series of texts that are meaningful in the construction

la construcción de la memoria documental en el condado de Urgell y, sobre todo, para la articulación

of the documental memory of the county of Urgell, especially with regard for the city of Balaguer and its

de la ciudad de Balaguer como municipio (CUELLAS 2012, 11-22).

municipality (CUELLAS 2012, 11-22).

Para poderlo llevar a cabo, conviene retroceder unos años, concretamente hasta el 29 de junio

To carry this out, we should take a step back, to 29th June 1117 or 1122, when Count Ermengol VI,

de 1117 o 1122, momento en que el conde Ermengol VI, junto con el obispo de Urgell Ot y el vizconde

together with Ot, the Bishop of Urgell and Viscount Guerau de Cabrera granted the first “rudimentary”

Guerau de Cabrera, concede una primera carta de población “rudimentaria” a un grupo de hombres

town charter to group of men who defended the town of Balaguer, and dividing it into five portions of

que defendieron la villa de Balaguer y la divide en cinco grandes porciones de tierra (MONFAR 1853,

land (MONFAR 1853, 374-375; BALAGUER 1861 814; SABAT 1886, 29-30; JIMÉNEZ 1912, 179-182; POU, 1913,

374-375; BALAGUER 1861, 814; SABAT 1886, 29-30; JIMÉNEZ 1912, 179-182; POU 1913, 332-333; FONT

332-333; FONT, 1985, 84-87; CUELLAS in press).

1985a, 84-87; CUELLAS en prensa).
En ella, y de manera bastante retórica (BERTRAN 2007, 175), podemos leer que aquellos que defendieron la ciudad no lo tuvieron nada fácil, dado que “portarunt pondus et estus, fame et sitis, captivitatem et rancuras multas”, manteniendo Balaguer “ad honorem Dei et christianitatis.

In it, and in a rather rhetoric way (BERTRAN 2007 175), we read that those who defended the city did
not have it easy, because “portarunt pondus et estus, fame et sitis, captivitatem et rancuras multas, tot
mantenint Balaguer ad honorem Dei et christianitatis”.
The granting of a second deed of settlement, on 13th July 1174, by Ermengol VII and his wife, Dolça

El otorgamiento de una segunda carta de población, el 13 de julio de 1174, por parte de Ermengol

de Foix (POU 1913, 334-335; FONT 1985a, 208-210; CUELLAS forthcoming) mark the basic lines of the

VII y su esposa, Dolça de Foix (POU 1913, 334-335; FONT 1985a, 208-210; CUELLAS en prensa) marcará

future status of the civilian inhabitants of the city and its political, legal and fiscal with relevant county

las líneas básicas del futuro estatuto civil de los habitantes de la ciudad y de sus relaciones políticas,

authority, suggests Josep Maria Font Rius (FONT 1985a, 717).

judiciales y fiscales con la autoridad condal pertinente, según nos indica Josep Maria Font i Rius (FONT
1985a, 717).
El texto de esta concesión garantizará la seguridad de las personas y de sus propiedades. Además,
se exime a los balaguerienses del pago de la “quèstia, intèstia y cugucia” y se señala, mediante diversos

The text of this grant, will ensure the safety of people and their property. In addition, exempt the citizens of Balaguer from the payment of three taxes of the time (la quèstia, intèstia i cugucia) and indicated
through several chapters, the fate of the intestate estate of the deceased or the penalty for adulterers,
establishing some basic rules of procedural law for the proper order of the town in the twelfth century.

capítulos, el destino de los bienes de los difuntos intestados o las penas para los adúlteros, estable-

Fairs and markets, were also subject to county or royal privileges over several centuries. Specifically,

ciendo algunas normas elementales de derecho procesal para el correcto regimiento de la metrópolis

the most important document was awarded in Lleida, on 16th September 1211 (POU 1913, 335-337; FONT

en el siglo XII.

1985, 326-328; DOMINGO 1997, 33-35), where King Pere gave the people of Balaguer the grace to cele-

La celebración de ferias y mercados también fue objeto de privilegios condales o reales a lo largo

brate, perpetually, a weekly market on Saturdays and a fair of 8 days in mid-August. The text in question

de diversas centurias. Concretamente, el documento más importante fue otorgado en Lleida, el 16 de

reflects as follows: “(...) damus, concedimus et laudamus, per nos et nostros, in perpetuum, universis

septiembre del año 1211 (POU 1913, 335-337; FONT 1985a, 326-328; DOMINGO 1997, 33-35), texto donde

civibus, presentibus et futuris, civitatis Balagarii (...) forum sive mercatum publicum et generale in eadem

el rey Pere I concedía a los balaguerienses la gracia de poder celebrar, perpetuamente, un mercado

civitate, singulis septimanis in die sabbati perpetuo celebrandum et nundinas sive firas singulis annis,

semanal en sábado y una feria de ocho días a mediados de agosto. El documento en cuestión lo refleja

mediante mense augusti, per octo dies continue celebrandas (...)”.

de tal manera: “(...) damus, concedimus et laudamus, per nos et nostros, in perpetuum, universis civi-

The arrival of Count Ermengol X as the head of the county, the town of Balaguer would enjoy new

bus, presentibus et futuris, civitatis Balagarii (...) forum sive mercatum publicum et generale in eadem

privileges and concessions, which would improve the quality of life of its citizens. All this would mean

civitate, singulis septimanis in die sabbati perpetuo celebrandum et nundinas sive firas singulis annis,

the beginning of a new period in which the documents would play a key role, as it is the time of peak

mediante mense augusti, per octo dies continue celebrandas (...)”.

production.

La llegada del conde Ermengol X al frente del condado comportará que la ciudad de Balaguer se

An early highlight is the privileges granted on March 23rd 1287 (DOMINGO 1997, 41-42), a document

beneficie de nuevos privilegios y concesiones, hecho que supondrá una mejora en la calidad de vida de

in which city residents are exempt from paying taxes for the army or the defence of the city. In it we read:

sus ciudadanos. Todo ello conllevará el inicio de un nuevo período en que la documentación jugará un

“(...) Ermengaudus, Dei gratia comes urgellensis, (...) considerantes (...) quod nos et successores nostros,

papel esencial, dado que es el momento de máximo esplendor en su producción.

qui pro tempore fuerint, non adempremus per vos vel per alium universaliter, specialiter vel singulariter,

Uno de los primeros privilegios a destacar es el concedido el 23 de marzo de 1287 (DOMINGO 1997,

vos vel aliquos seu aliquem vestrum, de ademblis nobis vel alicui alii persone cuiuscumque sint status vel

41-42), un documento según el cual se exime a los habitantes de la ciudad del pago de las adembles

condicionis ecclesiastice vel mundane, faciendis, prestandis vel commodandis seu quomodocumque

o imposiciones por razón de ejército, hueste y cabalgada. En dicho texto podemos leer: “(...) Ermen-

tradendis, in guerra vel in pace, ratione exercitus, hostis, cavalcate, viatici vel alia quecumque causa (...)”.

gaudus, Dei gratia comes urgellensis, (...) considerantes (...) quod nos et successores nostros, qui pro

The granting of a second fair, called the “Retorn” on 11th September 1296 (POU 1913, 341-342; DO-

tempore fuerint, non adempremus per vos vel per alium universaliter, specialiter vel singulariter, vos vel

MINGO 1997, 43-45), expanded what had been granted years earlier by Pere I in 1211.The document states

aliquos seu aliquem vestrum, de ademblis nobis vel alicui alii persone cuiuscumque sint status vel con-

that it begins on the day of Sant Martí in November and has a duration of six days. The text proclaims:

dicionis ecclesiastice vel mundane, faciendis, prestandis vel commodandis seu quomodocumque tra-

“(...) damus et concedimus vobis, universis et singulis, probis hominibus civitatis Balagarii et vestris suc-

dendis, in guerra vel in pace, ratione exercitus, hostis, cavalcate, viatici vel alia quecumque causa (...)”.

cessoribus, in perpetuum, secundas firas seu nundinas quod “Retornum” fire vulgariter appellatur, annis

La concesión de una segunda feria, denominada del “Retorn”, el 11 de septiembre de 1296 (POU

singulis, publice et generaliter celebrandas in civitate predicta, sex diebus continuis et complendis a die

1913, 341-342; DOMINGO 1997, 43-45), ampliará la ya concedida años antes por Pere I en 1211. El documento establece que comience el día de San Martín de noviembre y que tenga una duración de seis
Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Pergamins de Privilegis. Índice de los pergaminos existentes en la Caja de las Tres
Llaves. Siglo XX, unidad: 3504.
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festi beati Martini mensis novembris inclusive”.
Of interest is another text, dated 1st July 1308 (POU 1913, 343; VILLANUEVA 1976, 346-347; CUELLAS
forthcoming), in which Count Ermengol X revokes an earlier concession in respect of the authorization of
pergaminos existentes en la Caja de las Tres Llaves. Segle XX, unit: 3504.
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días. El texto proclama: “(...) damus et concedimus vobis, universis et singulis, probis hominibus civitatis

an establishment to hold dice and other games, trying to stop the practice of this type of entertainment,

Balagarii et vestris successoribus, in perpetuum, secundas firas seu nundinas quod “Retornum” fire

as it was “peligrosa a su alma y perjudicial a aquella ciudad” (VILLANUEVA 1976, 229): “Igitur, ad evitan-

vulgariter appellatur, annis singulis, publice et generaliter celebrandas in civitate predicta, sex diebus

dum periculum nostrum predictum et dampnum, proborum hominum predictorum tricxeriam, quam in

continuis et complendis a die festi Beati Martini mensis novembris inclusive”.

ipsa civitate ordinavimus ac statuimus et pro nobis esse mandavimus, per nos et omnes heredes nostros

Es de interés otro texto, datado el 1 de julio de 1308 (POU 1913, 343; VILLANUEVA 1976, 346-347;
CUELLAS en prensa), por el cual el conde Ermengol X revoca una concesión hecha anteriormente,
respecto a la autorización de un único establecimiento para acoger juegos de dados y otros, tratando
de evitar la práctica de este tipo de entretenimientos, dado que era “peligrosa a su alma y perjudicial a

nostra scientia, penitus revocamus”.
The establishment of the main governing body of the town of Balaguer, the town council, was the
object of the most controversial privileges of the period Count Ermengol X.

aquella ciudad” (VILLANUEVA 1976, 229): “Igitur, ad evitandum periculum nostrum predictum et damp-

We know, from an uncertain date (CUELLAS 2012, 45), that the citizens of Balaguer already had a

num, proborum hominum predictorum tricxeriam, quam in ipsa civitate ordinavimus ac statuimus et

brief constitution of eight chapters, the result of an agreement between the popular assembly of citizens.

pro nobis esse mandavimus, per nos et omnes heredes nostros ac, etiam, successores cum presenti
publico instrumento, scienter et consulte, libenti animo, ex certa nostra scientia, penitus revocamus”.
El establecimiento del principal organismo de gobierno de la ciudad de Balaguer, la Paeria, fue
objeto de uno de los privilegios más controvertidos del período condal de Ermengol X.

The appearance of this first institution as explained, by the writings of Father Pere Sanahuja (SANAHUJA 1984, 250-257), is based on customs and traditions.
The text is in the “Llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions“ of the town of Balaguer4, it gives us
data that lead us to think seriously about its origin, because if we look back, in particular, at Lleida at the

Sabemos, a partir de una fecha incierta (CUELLAS 2012, 45), que los balaguerienses ya disponían

beginning of the thirteenth century, we can see that the earlier example of Balaguer has crystallised the

de un breve estatuto de ocho capítulos, resultantes de un acuerdo de la asamblea popular entre sus

rights of the citizens of Lleida (LOSCERTALES 1946; SERRANO 2004, 233-258), which act as a paradigm

ciudadanos.

for the configuration of other statutes and customs of the Catalan region (CUELLAS 2012, 60).

La aparición de esta primera institución se podría explicar, según escribe el padre Pere Sanahuja
(SANAHUJA 1984, 250-257), partiendo de una base consuetudinaria y esporádica.
El texto que hallamos en El “Llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions” de la ciutat de Balaguer4
nos aporta unos datos que nos conducen a reflexionar seriamente sobre su origen, ya que, si miramos

The fact that Balaguer already had a clearly defined code and had decided to form its government
of a popular assembly, led to the origin of a conflict with Count Ermengol X in the second half of 1310,
when he ordered the dissolution of the first local government body, after just having recovered from a
recurrence of a serious illness that he had suffered.

hacia atrás y, en concreto, nos situamos en la Lleida de principios del siglo XIII, podemos comprobar

Having recovered, he realized the need to correct many of the mistakes he had committed and

que el objeto del redactado balagueriense procede claramente de la cristalización del derecho propio

those of some of his predecessors and, especially, his brother Alvaro. And with this determination to

leridano (LOSCERTALES 1946; SERRANO 2004, 233-258), el cual actuará como todo un paradigma en

solve all errors, he gives an order that a proclamation is made in all cities and towns within his jurisdiction

la configuración de otros estatutos, usos y costumbres de las tierras catalanas (CUELLAS 2012, 60).

that anyone who had complaints or charges against him, present them in writing to Arnau de Girona,

El hecho que los balaguerienses ya tuvieran un código claramente definido y hubieran decidido

notary of Balaguer.

constituir su gobierno en una asamblea de carácter popular provocó el origen de un conflicto con el

One of these grievances is on the subject of the Town Council, with the following words: “Item,

conde Ermengol X hacia la segunda mitad del año 1310, momento en que él mismo ordenó la disolución

demanen los dits prohòmens que sie plaser del senyor comte que torn en possessió los prohòmens de

de este primer organismo de gobierno municipal, justo después de haber recaído gravemente en una

la ciutat, de paers, los quals paers foren atorgats d’aver e de tenir en la dita ciutat, contínuament, tro que

enfermedad que ya había sufrido anteriormente.

lo senyor comte n’Ermengou, qui ara és, contrastà los dits paers5”.

Tras su recuperación, se dio cuenta de la necesidad de enmendar muchos de los errores que

To give full satisfaction in solving these petitions, they were submitted to a commission of Father

habían cometido tanto él como algunos de sus predecesores y, de manera especial, su hermano Àlvar.

Pere Olivó, Father Bernat Pintor, Master Ramon de Vilalta and Berenguer Sala, who were charged with

Y, con el firme propósito de dar solución a todas las equivocaciones, dio orden que se hiciera pregonar

coming to a decision.

por todas las ciudades y villas de su jurisdicción que todo aquel que tuviera cargos o quejas contra él
que las presentara por escrito a Arnau de Girona, notario de Balaguer.

One of them made by the referees, he agreed in the matter of the town council in such literal terms:
“Item, declaren que els homes de Balaguer siguin restituïts en el seu dret de posar pahers i tenir-los a

Uno de estos agravios recae plenamente en el asunto de la paeria, mediante las palabras siguien-

la mateixa ciutat, com sigui que ha estat comprovat que ells estigueren en possessió de posar-los fins

tes: “Item, demanen los dits prohòmens que sie plaser del senyor comte que torn en possessió los

el temps en què el senyor d’ara els tragué, sense coneixement de causa, de la possessió que tenien de

prohòmens de la ciutat, de paers, los quals paers foren atorgats d’aver e de tenir en la dita ciutat, contí-

fer pahers. I, demés, existeix privilegi concedit als mateixos homes pel senyor comte esmentat, pel qual

nuament, tro que lo senyor comte n’Ermengou, qui ara és, contrastà los dits paers”5.

confirma llurs usos, costums i privilegis, i per això cal fer-los aital restitució”.

Para dar plena satisfacción a la resolución de estas peticiones es encargada y comisionada la

It is not, however, until 25th July 1311, that a judgment in favour of the citizens of Balaguer is handed

decisión sobre todas las demandas presentadas a fray Pere Olivó, fray Bernat Pintor, el maestro Ramon

down. Count Ermengol X restores the Town Council, just after the two lawyers appointed by him, Guillem

de Vilalta y Berenguer Sala.

de la Mora and Bernat Mallada, who had seen all the information that was contained in the Llibre de Cons-

Una de las determinaciones tomadas por estos árbitros hace que se acuerde el asunto de laPaeria
en estos términos literales: “Item, declaren que els homes de Balaguer siguin restituïts en el seu dret de

titucions and had corrected all doubts and obscurities that had been in the old statutes, correcting them
to what they considered more appropriate “ad utilitatem nostri et proborum hominum”.

posar pahers i tenir-los a la mateixa ciutat, com sigui que ha estat comprovat que ells estigueren en pos-

The decision, ratified more than once by his successors as the heads of the County, conveys the

sessió de posar-los fins el temps en què el senyor d’ara els tragué, sense coneixement de causa, de la

following information: “(...) omnes peticiones contra nos oblatas super debitis et iniuriis nostris et pre-

possessió que tenien de fer pahers. I, demés, existeix privilegi concedit als mateixos homes pel senyor

decessorum nostrorum, secundum Deum et fore anime, ut in civitate Balagarii possent esse paciarii,

comte esmentat, pel qual confirma llurs usos, costums i privilegis, i per això cal fer-los aital restitució”.

prout aliis retroactibus temporibus consuerunt et possent ea facere que alii paciarii antiquitus fecerunt et

No será, sin embargo, hasta el 25 de julio de 1311, que se dictará sentencia a favor de los balague-
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ac, etiam, successores cum presenti publico instrumento, scienter et consulte, libenti animo, ex certa

facere consueverunt. Et prout paciarii antiqui usi fuerunt, officio paciarie in eadem civitate quam eandem

rienses. El conde Ermengol X restituirá la Paeria, tan pronto como los dos juristas designados por él,

sententiam sive declarationem deberemus execucioni debite demandari.

4. Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions de la ciutat de

4. Arxiu Comarcal de La Noguera (ACN) Fund Ajuntament de Balaguer, Llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions de la

Balaguer [1300-1435], unidad: 3070.

ciutat de Balaguer [1300-1435], unit: 3070.

5. Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Ajuntament de Balaguer, Pergamins de Privilegis, nº 14, unidad: 2014, 53, 5 X 48,

5. Arxiu Comarcal de La Noguera (ACN) Fund Ajuntament de Balaguer, Pergamins de Privilegis, nº 14, unit: 2014, 53, 5 X

5 cm.

48, 5 cm.

Guillem de la Mora y Bernat Mallada, hubieron visto toda aquella información que estaba contenida en

Nos, vero, comes predictus, volentes dictam sententiam sive declarationem exequi, prout decet,

el Llibre de Constitucions y hubieron enmendado las dudas y oscuridades que presentaban los antiguos

fecimus coram nostri presentia evocari aliquos probos homines eiusdem civitatis, quos universitas eius-

estatutos, corrigiendo todo aquello que consideraron más oportuno “ad utilitatem nostri et proborum

dem civitatis ad hoc reputavit. (...) Qui quidem Guillermus ça Mora et Bernardus Meaylla, iussu nostro,

hominum”.

dicta dubia declararunt et per declarationem per eos factam inferiusque insertam nobis extitit plena

La sentencia, ratificada más de una vez por sus sucesores al frente del condado, nos transmite las
informaciones que siguen: “(...) omnes peticiones contra nos oblatas super debitis et iniuriis nostris et
predecessorum nostrorum, secundum Deum et fore anime, ut in civitate Balagarii possent esse paciarii,

fides”.
The granting of new privileges and graces, as well as the ratification of various mechanisms, would
mark the tone of subsequent years.

prout aliis retroactibus temporibus consuerunt et possent ea facere que alii paciarii antiquitus fecerunt

In this regard, it is worth highlighting the variety of documents related to the confirmation of several

et facere consueverunt. Et prout paciarii antiqui usi fuerunt, officio paciarie in eadem civitate quam

previously granted texts, especially those which had to be followed by the terms of the will of Count

eandem sententiam sive declarationem deberemus execucioni debite demandari. Nos, vero, comes

Ermengol X, after his death.

predictus, volentes dictam sententiam sive declarationem exequi, prout decet, fecimus coram nostri

This happens, for example, when Infant Alfons who became head of the county, corroborates tho-

presentia evocari aliquos probos homines eiusdem civitatis, quos universitas eiusdem civitatis ad hoc

se privileges granted to the town of Balaguer by his predecessors and by himself, on 14th November

reputavit. (...) Qui quidem Guillermus ça Mora et Bernardus Meaylla, iussu nostro, dicta dubia declara-

1314 (DOMINGO 1997, 59-61): “Noverint universi quod nos infans Alfonsus, illustrissimi domini Iacobi, Dei

runt et per declarationem per eos factam inferiusque insertam nobis extitit plena fides”.

gratia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comitis Barchinone, filius, Dei gratia comes urge-

La concesión de nuevos privilegios y gracias, así como la ratificación de diversos instrumentos,
marcará la tónica de los años subsiguientes.

llensis et vicecomitis agerensis. Visa et intellecta quadam clausula contenta in ultimo testamento nobilis
Ermengaudi, comitis urgellensis (...). Idcirco, nos qui succedimus in dictis comitatu et vicecomitatu et

En este sentido, conviene resaltar la variedad de documentos relacionados con la confirmación de

ceteris bonis (...) laudamus, approbamus, ex certa scientia et confirmamus vobis fidelibus nostris probis

diversos textos concedidos con anterioridad y, especialmente, aquellos que se ven obligados a seguir

hominibus et toti universitati civitatis Balagarii et vestrum, in perpetuum, omnes libertates, immunitates

las cláusulas del testamento del conde Ermengol X, después de su muerte.

et privilegia vobis, generaliter et specialiter, concessa, prout vobis et predecessoribus comitis (...)”.

Así lo hace, por ejemplo, el infante Alfons quien, al asumir la cabeza del condado, corrobora todos

Something similar happens on May 28th, 1322, when the same Infant Alfons reaffirmed the grant to

aquellos privilegios concedidos a la ciudad de Balaguer por sus predecesores y por él mismo, el 14 de

the Paeria de Balaguer, issued several years earlier by Ermengol X, of supplication to the councillers and

noviembre de 1314 (DOMINGO 1997, 59-61): “Noverint universi quod nos infans Alfonsus, illustrissimi

the prominent men of the city (DOMINGO 1997, 65-70): “(...) nos infans Alfonsus, illustrissimi domini regis

domini Iacobi, Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comitis Barchinone, filius,

Aragonum, primogenitus eiusque, generalis procurator ac comes Urgelli. Viso quodam privilegio nobilis

Dei gratia comes urgellensis et vicecomitis agerensis. Visa et intellecta quadam clausula contenta in

viri Ermengaudi, quondam comitis urgellensis, predecesoris nostri in comitatu nostro Urgelli predicti, no-

ultimo testamento nobilis Ermengaudi, comitis urgellensis (...). Idcirco, nos qui succedimus in dictis

bis per paciarios et probos homines civitatis nostre Balagarii hostenso, cuius tenor noscitur esse talis (...).

comitatu et vicecomitatu et ceteris bonis (...) laudamus, approbamus, ex certa scientia et confirmamus

Idcirco, nos infans predictis, ad humilem supplicationem paciariorum et proborum hominum civitatis

vobis fidelibus nostris probis hominibus et toti universitati civitatis Balagarii et vestrum, in perpetuum,

predicte, volentes ipsos ab eorum merita gratiis et favoribus prosequi, per nos et nostros successores (...)

omnes libertates, immunitates et privilegia vobis, generaliter et specialiter, concessa, prout vobis et

vobis paciariis et probis hominibus et universitati civitatis pedicte laudamus, approbamus, ratificamus,

predecessoribus comitis (...)”.

concedimus et etiam confirmamus (...)”.

Algo similar ocurre el 28 de mayo de 1322, momento en que el mismo infante Alfons se reafirma

A last example is what we see in the text given on 12th July 1334 by Infant Jaume (DOMINGO 1997,

en la concesión de la Paeria de Balaguer, otorgada unos años antes por Ermengol X, a suplicación de

96-98). In it, and, in accordance with all the provisions of the last will of the Count, was confirmed all the

los “paers” y hombres ilustres de la ciudad (DOMINGO 1997, 65-70): “(...) nos infans Alfonsus, illustrissi-

privileges granted to the town of Balaguer in these terms: “Nos infans Iacobus, illustrissimi domini regis

mi domini regis Aragonum primogenitus eiusque generalis procurator ac comes Urgelli. Viso quodam

Aragonum, filius, Dei gratia comes Urgelli et vicecomes Ageris. Visa quadam clausula ultimi testamenti

privilegio nobilis viri Ermengaudi, quondam comitis urgellensis, predecesoris nostri in comitatu nostro

nobilis Ermengaudi, quondam comitis Urgelli, per vos probos homines civitatis Balagarii nobis exhibita

Urgelli predicti, nobis per paciarios et probos homines civitatis nostre Balagarii hostenso, cuius tenor

et hostensa (...). (...) Nos (...) cum hoc presenti publico instrumento perpetuo valituro et duraturo (...)

noscitur esse talis (...). Idcirco, nos infans predictis, ad humilem supplicationem paciariorum et probo-

laudamus, approbamus etiam et confirmamus vobis, omnibus probis hominibus dicte civitatis, omnes

rum hominum civitatis predicte, volentes ipsos ab eorum merita gratiis et favoribus prosequi, per nos

immunitates, libertates et privilegia vobis, generaliter et specialiter, concessa (...)”.

et nostros successores (...) vobis paciariis et probis hominibus et universitati civitatis pedicte laudamus,
approbamus, ratificamus, concedimus et etiam confirmamus (...)”.
Un último ejemplo es el que podemos apreciar en el texto otorgado el 12 de julio de 1334 por el in-

Of special mention is scroll number 19 in the series known as Pergamins de Privilegis, dated 5th
December 1328 (DOMINGO 1997, 76-84). In it we see the first and oldest list of documents granted by the
Counts of Urgell and the Kings of Aragon.

fante Jaume (DOMINGO 1997, 96-98). En él, y de conformidad con todo lo que establece el testamento

It is a solemn document, as it also mentions, for the first and only time, the main tool for the preser-

final del conde, se confirman todos los privilegios concedidos a la ciudad de Balaguer, utilizando estos

vation of much of the legacy we have today, The Ark of the Three Keys (CUELLAS 2012, 35-38). The text in

términos: “Nos infans Iacobus, illustrissimi domini regis Aragonum filius Dei gratia comes Urgelli et vi-

question states that: “(...) paciarii civitatis Balagarii (...) aperierunt quandam archam clausam cum duabus

cecomes Ageris. Visa quadam clausula ultimi testamenti nobilis Ermengaudi, quondam comitis Urgelli,

clausuris, ubi erant privilegia concessa universitati dicte civitatis, per nobiles, quondam, comitis Urgelli et

per vos probos homines civitatis Balagarii nobis exhibita et hostensa (...). (...) Nos (...) cum hoc presenti

per illustrissimos dominos reges Aragonum”.

publico instrumento perpetuo valituro et duraturo (...) laudamus, approbamus etiam et confirmamus

The market regulations, one of the most characteristic elements of the documentation in Balaguer,

vobis, omnibus probis hominibus dicte civitatis, omnes immunitates, libertates et privilegia vobis, ge-

are what constitute a reflection of the ordinary performance of the main municipal body of the city, in the

neraliter et specialiter, concessa (...)”.

regulation of numerous small issues of everyday local community life, in the areas of police, both urban

Cabe mencionar especialmente el pergamino número 19 de la serie conocida como Pergamins de
Privilegis, fechado el 5 de diciembre de 1328 (DOMINGO 1997, 76-84). En él podemos apreciar la primera
y más antigua relación de documentos concedidos por los condes de Urgell y los reyes de Aragón.

10

and rural, health, morals, etc. (SOURCE 1985b, 247-251; CUELLAS 2012, 63-68).
We know, thanks to the preserved testimony that these ordinances were written in a book called
Libre Vermeyll de la Paheria. However, and due to wear caused by use, the manuscript is completely

Se trata de un documento muy solemne, dado que también menciona, por primera y única vez, al

useless and it is recommended to move in a new source, the “ Llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions”

principal instrumento que ha permitido la conservación de gran parte del legado que tenemos hoy en

of the town of Balaguer, from 1354 (CUELLAS 2012, 65-66): “En l’any de la Santa Nativitat del fill de Déu

día: el Arca de las Tres Llaves (CUELLAS 2012, 35-38). El texto en cuestión manifiesta que: “(...) paciarii

Ihesuchrist MCCCL quatre, los honrats en Francesch de Murell, en Pere de Cervera, en Pere de Senta
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civitatis Balagarii (...) aperierunt quandam archam clausam cum duabus clausuris, ubi erant privilegia

Línia e n’Arnau de Castre, pahers de la ciutat de Balaguer en l’any damunt dit, feren fer aquest present

concessa universitati dicte civitatis, per nobiles, quondam, comitis Urgelli et per illustrissimos dominos

libre, en lo qual sien transladats e escrits tots bans e ordenacions e establiments, les quals eren scrites,

reges Aragonum”.

o la maior partida d’aquelles, en un libre antich, quaix tot esquarnat e destrouit, apellat “Libre Vermeyll

Las ordenanzas de mercado, uno de los elementos más característicos de la documentación balagueriense, constituyen un reflejo de la actuación ordinaria del principal organismo municipal de la
ciudad, en la regulación de las numerosas y menudas cuestiones de la vida cotidiana de una comunidad
vecinal, en los ámbitos de policía, tanto urbana como rural, sanidad, buenas costumbres, etc. (FONT
1985b, 247-251; CUELLAS 2012, 63-68).

ciutat són acostumats de tenir”.
It was not until the late fourteenth century, namely 19th March 1387 (DOMINGO, 1997 147-149), when
we can read a few of the texts related to members of the Jewish quarter of the city of Balaguer.
In it, is granted by Count Pere, the privilege to hold a weekly market on Wednesdays, in addition to

Sabemos, gracias al testimonio conservado, que estas ordenanzas fueron escritas en un libro de-

the Saturday market, and all would be protected if they came and could not be arrested or have to be

nominado “Libre Vermeyll de la Paheria”. No obstante y a causa del desgaste causado por su propio

marked out by the authorities: “(...) Ob favorem vestri aliame iudeorum civitatis Balagarii, tenore presentis

uso, el manuscrito quedó completamente inservible y se recomendó su traslado a una nueva fuente,

carte nostre, perpetuis temporibus durature, concedimus vobis quod in civitate Balagarii sit et celebretur

el “Llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions” de la ciutat de Balaguer, en el año 1354 (CUELLAS 2012,

forum sive mercatum publicum in die mercurii, cuiuslibet septimane, ultra illud mercatum quod iam

65-66): “En l’any de la Santa Nativitat del fill de Déu Ihesuchrist MCCCL quatre, los honrats en Francesch

celebretur in dicta civitate in die sabbati. (...) Volentes et concedentes quod eundo et sub nostra speciali

de Murell, en Pere de Cervera, en Pere de Senta Línia e n’Arnau de Castre, pahers de la ciutat de Bala-

proteccione et guidatici constituti sit quod non possint capi, detineri, pignorari, marchari seu aliqualiter

guer en l’any damunt dit, feren fer aquest present libre, en lo qual sien transladats e escrits tots bans e

impedire (...)”.

ordenacions e establiments, les quals eren scrites, o la maior partida d’aquelles, en un libre antich, quaix
tot esquarnat e destrouit, apellat “Libre Vermeyll de la Paheria”, en lo qual libre eren escrits e notats,
ordinàriament, tots los bans e ordinacions qui en la ciutat són acostumats de tenir”.

The arrival of the fifteenth century is what will mark a turning point in the future fate of the County
of Urgell.
For this reason, the last two texts of this selection are especially significant, not only with regard to

No será hasta las postrimerías del siglo XIV, concretamente el 19 de marzo de 1387 (DOMINGO

their political content, but also because they give off the same literary content, since the first case, seems

1997, 147-149), cuando podemos leer uno de los pocos textos relacionados con los miembros de la

to have been inspired by a theatre event, typical of the style of a Greek tragedy, given the interactive

aljama judía de la ciudad de Balaguer.

nature that is seen between the different characters that are gathered.

En él se concede, por parte del conde Pere, el privilegio por el cual se puede celebrar un mercado

The first draft of parchment puts us inside a sort of pit or “Barraca del Real”, where Count Juame

semanal el miércoles, además del que ya se hacía el sábado, y se promete especial protección a aque-

and his wife, Infanta Isabel were imprisoned, after being expelled from the castle, on 1st November 1413:

llos que vinieran, de manera que no podían ser ni detenidos ni marcados por ninguna autoridad: “(...) Ob

“(...) die prima mensis novembris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tertiodecimo,

favorem vestri aliame iudeorum civitatis Balagarii, tenore presentis carte nostre, perpetuis temporibus

in termino civitate Balagarii et signabitur in quadam “foça” sive “Barraqua del Real”, ubi erant dominus

durature, concedimus vobis quod in civitate Balagarii sit et celebretur forum sive mercatum publicum

Iacobus de Aragonia et domina infantissa Isabelis, eiusdem domini consors (...)”.

in die mercurii, cuiuslibet septimane, ultra illud mercatum quod iam celebretur in dicta civitate in die sa-

In this place were Arnau Roldán, councillor and notary of the town of Balaguer and Joan de Res,

bbati. (...) Volentes et concedentes quod eundo et sub nostra speciali proteccione et guidatici constituti

who were called for in order to record the words that were going to be dictated by the Count. For the

sit quod non possint capi, detineri, pignorari, marchari seu aliqualiter impedire (...)”.

Count, to witness this act, were of Pere d’Alberola, notary, Andreu Harutel, knight and Berenguer d’Alòs,

La llegada de la XV centuria es la que marcará un antes y un después en el destino al que se verá
sometido el futuro del condado de Urgell.
Por ello, los dos últimos textos de esta selección son especialmente significativos, y no únicamente por lo que respecta a su contenido político, sino también por el contenido literario que ambos

servant from Balaguer Castle.
Once gathered, the witnesses addressed the Count, asking what he wanted to do at this time: “Senyor, per tant com vós sou ací e us en sou més en les mans e poder del senyor rei, manat-nos què farem
de nosaltres e de la dita ciutat e donat-nos conseyll per salvetat de la dita ciutat e singulars d’aquella”.

desprenden. El primero de ellos parece haberse inspirado en un acto de teatro propio de las tragedias

Having listened to them, he responds: “Bé sabeu vosaltres que la infanta, que aquí és, vos ha dir e

al más puro estilo griego, dado el carácter interactivo que se aprecia entre los diferentes personajes

manar què fareu, per tant com los homenatges són passats en ela. Car, jo sóc ací, axí com a pres e o so

que aparecen congregados.

de fet. E, axí, jo vull e us man que ço que ela us manarà e us conseyllarà, que axí ho façau, soltant tots

El redactado del primer pergamino nos sitúa en el interior de una especie de fosa o “Barraca del

sagraments e homenatges e tota fealtat e naturalesa que a mi siau tenguts (...). Jat sie, segons és dit, tota

Real”, paraje donde se hallaban encarcelados el conde Jaume y su esposa, la Infanta Isabel, después de

ma iurisdictió e senyoria, la qual io he o havia sobre vosaltres, sie transportada en la infanta, per ma dita

haber sido expulsados del castillo, el 1 de noviembre de 1413: “(...) die prima mensis novembris, anno a

presó. E, axí, fet ço que ela us conseyllarà. E axí o vull que es faça, a cautela sobrehabundant.”

nativitate Domini millesimo quadringentesimo tertiodecimo, in termino civitate Balagarii et signabitur

Having finished speaking, the Infanta Isabel pronounces, the freeing of the people of the town of

in quadam “foça” sive “Barraqua del Real”, ubi erant dominus Iacobus de Aragonia et domina infantissa

Balaguer the need to pay homage to her and says: “Jo us conseyll e us man que tota vegada que lo senyor

Isabelis, eiusdem domini consors (...)”.

rei vos manarà que li ubrau les portes de la ciutat de Balaguer, que li ubrau. E obeït-lo en tot ço e quant

En aquel mismo lugar fueron convocados Arnau Roldán, “paer” y notario de la ciudad de Balaguer,

vos manarà lo senyor rei. E liurat-li les claus de la ciutat, si us o mane. E prestat-li sagraments e home-

y Joan de Res, con la finalidad de registrar las palabras que el conde iba a dictarles. Por su parte, son

natges e fealtat e totes altres coses, fets los quals jo senyor rei vos manarà. Jo us solto tots sagraments

testimonios de aquel acto Pere d’Alberola, notario, Andreu Harutel, caballero y Berenguer d’Alòs, doncel

e homenatges, los quals a mi o a mon procurador havíeu prestat (...). And, agreeing with the command

del castillo de Balaguer.

uttered by his wife, Count Jaume proclaims these words: Ara, anau, en bona hora. Fet-o axí com la infanta

Una vez reunidos, los testigos se dirigen al conde, preguntando qué era lo que había que hacer
en aquel preciso momento: “Senyor, per tant com vós sou ací e us en sou més en les mans e poder del
senyor rei, manat-nos què farem de nosaltres e de la dita ciutat e donat-nos conseyll per salvetat de la

428

de la Paheria”, en lo qual libre eren escrits e notats, ordinàriament, tots los bans e ordinacions qui en la

vos mane e us conseylle, car a mi plau aitambé”.
Arnau Roldán as city counsiller and witness to this event, responds with the words: “Donch, senyor
e senyora, plaurà a nosaltres que en Pere d’Alberola, que ací és, ne fase carta de totes aquestes coses”.

dita ciutat e singulars d’aquella”. Habiéndolos escuchado, respondió: “Bé sabeu vosaltres que la infanta,

Finally, in accordance with the suggestion of the cuncillor, Count Jaume adds: “D’Alberola fet-los-

que aquí és, vos ha dir e manar què fareu, per tant com los homenatges són passats en ela. Car, jo sóc

ne e nosaltres o volem que·ls ne fassats e als singulars de la dita ciutat, per satisfacció sua, una e tantes

ací, axí com a pres e o so de fet. E, axí, jo vull e us man que ço que ela us manarà e us conseyllarà, que

cartes com ne volran, per forma e manera que puguen scusar lur fet”.

axí jo façau, soltant tots sagraments e homenatges e tota jealtat e naturalesa que a mi siau tenguts (...).

The second and final selection of the last text, takes us back to the events a few days later, specifica-

Iat sie, segons és dit, tota ma iurisdictió e senyoria, la qual jo he o havia sobre vosaltres, sie transportada

lly on 5th November 1413 (DOMINGO 1997, 166-167), when King Ferran of Antequera wanted to enter the

en la infanta, per ma dita presó. E, axí, fet ço que ela us conseyllarà. E axí o vull que es faça, a cautela

city. To carry it out, the King summons the councillers and prominent men to the Lleida gate and ordered

sobrehabundant”.

them to let him enter, unimpeded, since Balaguer was in his hands and they no longer paid homage to

Cuando acabó de hablar, la Infanta Isabel se pronunció, liberó a los presentes del sacramento de

the Count. What we understand from reading the parchment is the following: “Apud obsidionem civitatis

homenaje que le rendían los habitantes de la ciudad de Balaguer y dispuso: “Jo us conseyll e us man que

Balagarii, personaliter existentes, habens intra eius manus et posse egregium Iacobum de Urgello, quem

tota vegada que lo senyor rei vos manarà que li ubrau les portes de la ciutat de Balaguer, que li ubrau. E

per aliquos dies in civitate predicta tenuerat obsesum. (...) volensque civitatem ipsam (...) atque mandavit

obeït-lo en tot ço e quant vos manarà lo senyor rei. E liurat-li les claus de la ciutat, si us o mane. E prestat-

(...) ad ianuas portalis vocati “de Lehida” (...), ut gentes suas in civitatem eamdem intrare permitterent.

li sagraments e homenatges e fealtat e totes altres coses, fets los quals lo senyor rei vos manarà. Jo us

(...) idem, dominus rex absolvebat et liberabat eosdem paciarios et probos homines (...) a quocumque

solto tots sagraments e homenatges, los quals a mi o a mon procurador havíeu prestat (...)”. Y, estando

sacramento seu homagio (...), quo dicto Iacobo de Urgello seu infantisse Isabeli (...) extitissent quomo-

de acuerdo con el mandato proferido por su esposa, el conde Jaume proclama estas palabras: “Ara,

dolibet obligati”.

anau, en bona hora. Fet-o axí com la infanta vos mane e us conseylle, car a mi plau aitambé.”
Arnau Roldán, como “paer” de la ciudad y testimonio del presente acto, responde con tales pala-

Conclusion

bras: “Donch, senyor e senyora, plaurà a nosaltres que en Pere d’Alberola, que ací és, ne fase carta de

The journey through the documentary selection we have presented here is important for the town

totes aquestes coses. Finalmente, y de conformidad con la sugerencia realizada por el paer, el conde

of Balaguer. Thanks to it, we are able to witness events that have marked turning points in shaping the

Jaume añade: D’Alberola fet-los-ne e nosaltres o volem que·ls ne fassats e als singulars de la dita ciutat,

history of our city: the remaking of the city after the conquest, its establishment as one of the main socio-

per satisfacció sua, una e tantes cartes com ne volran, per forma e manera que puguen scusar lur fet”.

economic developments at the time, to become the capital of the County of Urgell and the example of

El último de los textos de esta selección nos traslada a los hechos sucedidos unos días más tarde,

sacrifice that was reflected when it was put in the hands of a new dynasty of Castille origin, when it was

concretamente el 5 de noviembre de 1413 (DOMINGO 1997, 166-167), momento en que el rey Ferran

10

affected by the Compromise of Casp.

d’Antequera deseaba entrar en la ciudad. Para conseguir tal propósito, el monarca convoca a los “paers“

Balaguer catalyzed the reality of the national issues of the day. All this we have known through a se-

y hombres ilustres del momento en el portal denominado “de Lleida” y les ordena que le dejen entrar, sin

ries of privileges that fully affected the population and were granted by the rulers of the time, the Counts

impedimentos, ya que Balaguer estaba en sus manos y ellos habían sido liberados del sacramento de

of Urgell and the Kings of Aragon.

homenaje que rendían al conde. La lectura que se desprende del pergamino es la siguiente: “Apud obsi-

The granting of these instruments, in turn, implies not only the existence of a pass mark, but also

dionem civitatis Balagarii, personaliter existentes, habens intra eius manus et posse egregium Iacobum

allows us to perceive the existence of an elite municipal with an emerging urban identity and a selection

de Urgello, quem per aliquos dies in civitate predicta tenuerat obsesum.(...) volensque civitatem ipsam

of its memories, contained in the documentation, the source of which we use constantly to interpret the

(...) atque mandavit (...) ad ianuas portalis vocati “de Lehida” (...), ut gentes suas in civitatem eamdem in-

major events of the past.

trare permitterent. (...) idem, dominus rex absolvebat et liberabat eosdem paciarios et probos homines

The evidence of this identity is very clear in the production of a specific report, a written report, with

(...) a quocumque sacramento seu homagio (...), quo dicto Iacobo de Urgello seu infantisse Isabeli (...)

clear, specific and intentional interests, which means that the testimony of all that has come down to us

extitissent quomodolibet obligati”.

in writing, allows us to study periods as significant as this.

Conclusión
El recorrido plasmado en la selección documental que aquí hemos presentado es importante para
la ciudad de Balaguer. Gracias a él podemos disfrutar del testimonio de aquellos acontecimientos que
han marcado un antes y un después en la configuración de la historia de nuestra ciudad: la refundación
de la villa después de la conquista, su establecimiento como uno de los principales centros del desarrollo socioeconómico del momento, al convertirse en capital del condado de Urgell, y el ejemplo de
sacrificio que refleja tras verse sometida a los dictados de una nueva dinastía de orígenes castellanos,
al quedar afectada por el Compromiso de Caspe.
Balaguer cataliza la realidad de los problemas nacionales del momento. Todo ello lo hemos podido
conocer a través de una serie de privilegios que afectan de lleno a la población y que han sido concedidos por los soberanos del momento, los condes de Urgell y los reyes de Aragón.
El otorgamiento de estos instrumentos, a su vez, no implica únicamente la existencia de una huella
pasada, sino que también nos permite percibir la existencia de una élite municipal que perfila la identidad urbana y selecciona su memoria, precisamente en la documentación, fuente de la cual nosotros
bebemos constantemente para poder interpretar los principales acontecimientos del pasado.
La evidencia de esta identidad queda bien patente en la generación de una memoria específica,
una memoria escrita bajo unos intereses claramente específicos e intencionados, hecho que comporta
que el testimonio de todo aquello que nos ha llegado por escrito nos conduzca a estudiar períodos tan
significativos como el presente.

429

Español

English

10

7. El asedio de Balaguer de 1413 por Fernando I de Aragón

7. The seige of Balaguer of 1413 by Ferran I of Aragon

Esteban Sarasa Sánchez

Esteban Sarasa Sánchez · University of Zaragossa

La sentencia arbitral dictada en junio de 1412, conocida historiográficamente como el Compromi-

The arbitration ruling issued in June 1412, known as the Compromise of Casp, helped deliver the

so de Caspe, sirvió para entregar el trono aragonés, entre los diversos aspirantes al mismo, al infante

throne to Aragon, among several candidates was the Castille Infant, Ferran of Trastámara, Regent

castellano Fernando de Trastámara, regente en Castilla por la muerte de su hermano Enrique III y la

of Castile after the death of his brother, Enrique III and the minor status of his nephew Joan, the

minoría de edad de su sobrino Juan, futuro Juan II de aquel reino. Dos años antes, la muerte del rey Martí

future Joan II of that kingdom. Two years before, the death of King Martí l’Humà on 31st May 1410,

l’Humà el 31 de mayo de 1410, sin descendencia legítima, había provocado una situación de interregno

without legitimate issue, had led to a situation of interregnum that forced the Parliaments of Aragon,

que obligó a los parlamentos de Aragón, Cataluña y Valencia a iniciar una serie de conversaciones,

Catalonia and Valencia to begin a series of conversations, meetings and negotiations, trying to give

convocatorias y negociaciones, tratando de dar solución de inmediato al problema sucesorio y bus-

an immediate solution to the problem of succession and avoiding, as much as possible, the armed

cando evitar en lo posible el enfrentamiento armado y la guerra entre los partidarios de los candidatos

confrontation and war between supporters of the candidates in litigation.

en litigio.

agreement and harmony, when in other realms and times, similar issues had caused war and destruc-

crisis política con el acuerdo y la concordia, cuando en otros reinos y épocas semejante cuestión

tion. And although the intervening years (June 1410 to 1412) we know of armed struggles, fighting and

había ocasionado guerra y destrucción. Y si bien los años del interregno (junio de 1410 a 1412) co-

the assassination of the Archbishop of Zaragoza, nevertheless, in both urban and feudal agreements

nocieron las banderías, los enfrentamientos y el magnicidio del arzobispo de Zaragoza, tanto en el

prevailed and understandings in a process that had two decisive moments: The Concord of Alcanyís

ámbito feudal como en el urbano, sin embargo prevalecieron los acuerdos y los entendimientos en un

on 15th February and The Casp Meeting whose new elected delegates (three Aragonese, three Cata-

proceso que tuvo dos momentos decisivos: la Concordia de Alcañiz del 15 de febrero y la reunión en

lans and three Valencians) met between April and June 1412; with the final result of the proclamation

Caspe de los nueve compromisarios elegidos al efecto (tres aragoneses, tres catalanes y otos tantos

of judgment on June 28th of that year by Vicent Ferrer, one of the delegates elected to the occasion,

valencianos) entre abril y junio de 1412; con el resultado final de la proclamación de la sentencia el 28

infront of the door of the collegiate church of the town on the Ebro.

de junio de dicho año por Vicente Ferrer, uno de los compromisarios elegidos para tal ocasión, ante
la puerta de la colegiata de la villa sobre el Ebro.
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The solution of Caspe, is stated in history books as an example, to resolve a political crisis with

La solución caspolina se recoge en los libros de historia al uso como ejemplar, por resolver una

The candidate from Castille was unanimously chosen, related to the royal family of Aragon, as
grandson of Pere el Cerimoniós (1336-1387), nephew of Joan I (1387-1395) and Martí l’Humà (1395-

La elección firmada por unanimidad del aspirante castellano, emparentado con la familia real

1410), and was generally accepted by the states of the Crown and the other candidates, except for

de Aragón, como nieto de Pere el Cerimoniós (1336-1387) y sobrino de Juan I (1387-1395) y de Martín

Jaume, Count of Urgell, forcing the new monarch, Ferran I, declare him charged with the crime of

(1395-1410), fue aceptada mayoritariamente por los estados de la Corona y los demás candidatos, sal-

lese majesty and to postpone his coronation with Queen Elionor and to end the dissent and quell the

vo por don Jaime, conde de Urgell, obligando al ya nuevo monarca, Fernando I, a declararle como im-

uprising of armed supporters. Rebellion that had, among its leaders, the Aragonese nobleman Antón

putado en crimen de lesa majestad y posponiendo su coronación y la de la reina Leonor hasta acabar

de Luna, who deployed an entire military operation in favor of the cause of Count Jaume; since then,

con la disidencia y sofocar el levantamiento armado de los partidarios del despechado. Rebelión que

and still today, even intermittently, some historical literature defends the Count of Urgell and rejects

tuvo, entre otros cabecillas, al noble aragonés Antón de Luna, quien desplegó toda una operación

the Ferran’s right to the throne.

militar a favor de la causa de don Jaime; causa que, desde entonces y, aún en nuestros días, aunque

There is abundant literature on the Compromise of Caspe and its results, its precedents and

de manera intermitente, ha venido alimentando cierta literatura histórica en defensa del conde de

consequences, referring to it as not being the main reason, and at the same time not forgetting the

Urgell y de sus derechos desechados al trono.

causes that led to what happened later, which is the purpose of the statement of the facts which are

Es abundantísima la bibliografía sobre el Compromiso de Caspe y también sobre los resultados

discussed below: the war between the now King Ferran I and Count Jaume d’Urgell culminating in the

del mismo, sus precedentes y consecuencias, remitiéndose a la misma por no ser en esta ocasión mo-

siege of Balaguer during the year 1413. The siege has been well documented especially among gene-

tivo principal de atención, aunque sin olvidar las causas que condujeron a lo que sí es el objetivo de la

ral or local history, like the Registros de Cancillería and the books of The Sección de Real Patrimonio

exposición de los hechos que a continuación se tratan: la guerra entre el ya rey Fernando I y el conde

del Archivo de la Corona de Aragón, given that they recorded promptly and in detail, the costs of such

don Jaime de Urgell, con las operaciones emprendidas en el asedio a Balaguer durante buena parte

operations regarding embassies, military equipment, military recruitment and maintenance, weapons

del año 1413. Asedio bien documentado sobre todo, entre otros fondos de información generales o

and other interesting details.

locales, por los Registros de Cancillería del reinado y los libros de la Sección de Real Patrimonio del

Indeed, one of the first projects undertaken by the new monarch, being oblivious to new doma-

Archivo de la Corona de Aragón, pues en ellos se registran oportunamente y con detalle los gastos de

ins and vassalage of sovereignty and that, given his early death in 1416, he would not see its comple-

semejante operación en cuanto a embajadas, maquinaria de guerra, reclutamiento y mantenimiento

tion, was to reform the Royal Heritage, which had decreased, having been alienated by his predeces-

militar, armamento y otros pormenores de interés.

sors and pledged it for the future benefit of individuals and groups; heritage with which he had to

Precisamente, uno de los proyectos emprendidos por el nuevo monarca, al ser ajeno a los nue-

deal, among other specialties, the war against the dissident and his supporters.

vos dominios territoriales y vasalláticos de su soberanía, y que dada su temprana muerte en 1416 no

The confrontation between the King and the Count is an example of the atmosphere of war that

pudo ver concluido, consistió en la reconstrucción del Patrimonio Real, mermado, alienado y empe-

was inherent of feudal society at the time, and, because the defense of causes were supported by

ñado por sus predecesores en beneficio de particulares y colectivos; patrimonio con el que tuvo que

aristocratic lineages, who were directly or indirectly related to each other, and the violence was un-

hacer frente, entre otras dedicaciones, a la guerra contra el disidente y sus partidarios.

leashed due to jurisdictional, territorial or family issues it covered the medieval centuries; and above

Pues bien, el enfrentamiento entre el monarca y el conde constituye un ejemplo de la belicosi-

this belligerent warring atmosphere, royal intervention against any enemy, especially if it was in their

dad inherente al ambiente de guerra y sociedad feudal de la época, porque la defensa de las causas

own jurisdiction, was sharpened, as in the case in question, with the impact of events involving more

sostenidas por los linajes aristocráticos, emparentados directa o indirectamente entre sí, y la violen-

or less all of society in the royal domains, human and material, ideological and everyday.

cia desatada por cuestiones jurisdiccionales, territoriales o familiares salpicaron los siglos bajomedie-

In short, 1413 was especially difficult for the Crown of Aragon, because the inherited crisis of the

vales; y por encima de dicha belicosidad, la intervención regia contra cualquier enemigo declarado,

fourteenth century and latent violence and conflict in general, added to that a fratricidal war between

máxime si lo era de su propia jurisdicción, agudizaba, como en el caso en cuestión, la repercusión

relatives, that was also faced by the descendants of the Aragon royalty.This would further aggravate

de unos hechos que implicaban en mayor o menor medida a toda la sociedad plural de los dominios

the bleeding, both human and material and would involve the deployment of operations arising from

reales, tanto en lo humano cuanto en lo material, lo ideológico y lo cotidiano.

the pursuit of the enemy and the necessary preparation of the maintenance of the siege of the Count

En definitiva, el año 1413 fue especialmente difícil en la Corona de Aragón, pues a la situación

of Urgell and the battles in Aragonese territory against his supporters, who ravaged the land and

de crisis heredada del siglo XIV y a la violencia y conflictividad latente en general, se sumó la guerra

defended fortresses, as they had done during the interregnum after the assassination, perpetrated in

fratricida entre parientes, ya que lo eran también los enfrentados como descendientes de la realeza

1411, of the Archbishop of Zaragoza, García Fernández d’Heredia, who was positioned with Antón de

aragonesa. Lo cual agravaría aún más la sangría humana y material que iba a suponer el despliegue

Luna against the rulers of the Kingdom of Aragon and the main defender of who would triumph in the

de las operaciones derivadas de la persecución del enemigo y la preparación de lo necesario para el

Casp: Benet XIII, Pope of Avignon, Pedro Martínez de Luna.

mantenimiento del asedio en el solar natural del conde de Urgell y el combate en el territorio arago-

Thus, the costliest military enterprise headed by the new monarch was initially directed against

nés de sus partidarios, que asolaron la tierra y defendieron fortalezas, como ya lo habían hecho du-

the Count of Urgell and his followers, with the climax of the siege and assault on Balaguer where the

rante el interregno a partir del magnicidio perpetrado en 1411 contra el arzobispo de Zaragoza, García

Count was sheltering, removing resistance and making him submit to the sovereign. Proven by fire,

Fernández de Heredia, que posicionó a Antón de Luna en contra de los dirigentes del reino de Aragón

the new King could revalidate his previously gained fame in taking the important stronghold of Ante-

y del principal valedor de quien saldría triunfador en Caspe: Benedicto XIII, el papa en la obediencia

quera, on the border with Granada, at which he was awarded an alias, Ferran “he of Antequera” along-

de Aviñón, Pedro Martínez de Luna en el tiempo.

side the Honest, and finally end the misgivings and disagreements arising from the judgment of Casp.

Así pues, la empresa militar más costosa de las emprendidas por el nuevo monarca fue en prin-

The beginning of hostilities inevitably occurred despite the pressure exerted by the Parlament

cipio la dirigida contra el conde de Urgell y sus adeptos, con el colofón del asedio y asalto a Balaguer,

de Catalunya on Count Jaume to renounce permanently his antagonistic stance on the new monarch

refugio de don Jaime, que opuso resistencia resistencia para entregar la plaza y someterse al sobera-

and for him to welcome the regal grace and sovereignty of Ferran I; which, on the contrary, reaffirmed

no. Prueba de fuego que el nuevo rey asumió como propia para revalidar la fama adquirida anterior-

Urgell in his persistence. This position, was apparently backed up by his mother Margarida of Mon-

mente en la toma del importante bastión de Antequera, en la frontera granadina, que le adjudicó uno

ferrato, who, given the alleged personal weakness of her son, was the main supporter of his cause.

de los sobrenombres, Fernando el de Antequera, junto con el de Honesto, y terminar definitivamente
con los recelos y disidencias derivadas de la sentencia de Caspe.

One of the reasons, however, which added to the initial revolt was, as a gesture of vassalage disobedience, the absence of the Count when he was summoned to the Parliament by the new sovereign

El comienzo de las hostilidades se dio inevitablemente a pesar de la presión que el parlamento

of Aragon in order to received by the Crown of the Kingdom and solemnly swear to the Aragonese

catalán ejerció sobre don Jaime para que renunciara definitivamente a su antagónica postura respec-

charters. Obstinate absence and unreasonable as Count Jaume had the right and duty of care as a fo-

to del nuevo monarca y se acogiera a la gracia regia y a la soberanía de Fernando I; lo que supuso,

refather also for their domains in Aragon, lacking even the nature of the kingdom; arguing against the

todo lo contrario, reafirmándose el de Urgell en su obstinación. Postura alentada, al parecer, por su

royal embassy and through real Ponce de Perellós that while alive King Martí, had expressed his desire

madre Margarita de Monferrato, quien dada la supuesta debilidad personal del hijo, fue la principal

that if he died without issue, as it was, it would fall to the House of Urgell; adding to the argument that

defensora de su causa.

many lawyers gave reason against Fernando.

Pero una de las motivaciones que se sumó a la inicial rebeldía fue, como gesto de desobediencia

A final attempt by the monarch for reconciliation was taken on his behalf, to the dissident King,

vasallática, la ausencia del conde en las Cortes convocadas por el nuevo soberano a los aragoneses

by the Abbot of Valladolid, Diego Gómez de Fuensalida, where he waited at the Court of Zaragossa

para contactar con el reino principal de la Corona recibida y jurar solemnemente los fueros aragone-

which had convened immediately after the choice had been made at Casp. Rejection left no alterna-

ses. Ausencia contumaz e injustificada cuando don Jaime disponía del derecho y deber de asistencia

tive but to prepare for war. Actually, Ferran wanted to apply the same benevolent attitude to Count

como un ricohombre más por sus dominios en Aragón, aun careciendo de la naturaleza propia del

Jaume as he had with those who initially had not helped his cause but had since recanted.

reino; argumentando ante la embajada real y a través de Ponce de Perellós que, viviendo el rey Martín,

With no sucess in reconciliation, and as had happened on previous occasions, as in the uprisings

había manifestado su voluntad de que si moría sin sucesión, como así fue, la misma debería recaer

in 1282-1283 and 1347-1348, Aragon was divided and entered into what was like a civil war, and the

en la Casa de Urgell; añadiendo en la argumentación que muchos letrados le daban la razón frente

fortresses of Trasmoz, Montearagón and Loarre which were held by the Urgellists of Aragon witnessed

al castellano Fernando.

prolonged sieges and bloody actions; Although the end of the fighting was to take place in Balaguer,

Un último intento por parte del monarca para favorecer la reconciliación le fue trasmitida al

Lleida which would represent the swansong of the House of Urgell.

disidente en nombre del rey por medio del abad de Valladolid, Diego Gómez de Fuensalida, para

The last attempts to prevent war failed, however, Count Jaume, knowing that it would be rejected

esperarle en las Cortes de Zaragoza convocadas de inmediato tras la elección en Caspe. Oportunidad

by the King, asked for monetary compensation. At the same time, he prepared to defend his cause

rechazada sin alternativa alguna y que fue el comienzo de la preparación belicosa posterior. En reali-

with the help of the Aragonese Antón de Luna and sought an alliance with England, although the

dad, Fernando quiso aplicar a don Jaime la misma actitud de correspondencia con quienes le habían

Catalan Parliament and the Council did not endorse Jaume but Ferran.

ayudado en su causa y de benevolencia con los que se retractasen de su postura intransigente.

10

The war began in Aragonese territory, with the King moving with great speed to attempt har-

Pero sin obtener resultados de reconciliación, y tal y como había sucedido en anteriores ocasio-

mony. The province of Huesca saw actions involving Antón de Luna and his followers in March 1413,

nes, como en los levantamientos de las Uniones de 1282-1283 y 1347-1348, la división en Aragón tuvo

there were also actions in València but especially around Balaguer, where much of the King’s effort

también en parte visos de guerra civil, y fortalezas como las de Trasmoz, Montearagón y Loarre fueron

and resources were concentrated. Details of the these actions were recorded and some of these
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refugio de los urgellistas aragoneses y testigos de cercos prolongados y acciones cruentas; aunque
el final de la contienda tuvo como escenario el entorno leridano y más concretamente Balaguer, que
representó el canto del cisne de la casa condal de Urgell.

Continued and sustained tension from the Casp decision had triggered violent Urgellist dissent,
that had been dormant from the summer of 1412. Once the King had been chosen and the news of

Los últimos intentos por evitar la guerra no lograron, sin embargo, cambiar la negativa de don

his proclaimation was delivered in Cuenca, the court convened in his capital, Zaragoza. Here the King

Jaime a tratar de acercar posturas, reclamándole al rey una compensación monetaria que le desagra-

controlled the situation talking to those who had opposed him and getting them to accept him as

daría, a la vez que el rebelde, rechazando la oportunidad de mostrarle lealtad, preparó la defensa de

king. In September, the Parliament assembled early in the Kingdom’s capital, Zaragoza, with great

su causa con la ayuda del aragonés Antón de Luna y buscando una alianza con Inglaterra, aunque el

expectations on all sides; personal representatives (ecclesiastical dignitaries, princes and knights)

Consejo y las Cortes catalanas no apoyarían a Jaime sino a Fernando.

and collective (urban trustees). And in the absence of de Luna and Jaume, who had the rght and the

La guerra se inició en territorio aragonés, apurando el rey su intento de concordia. Las comarcas

duty to appear, and which has already been explained, the new sovereign swore the Charters of Ara-

oscenses vivieron las acciones de Antón de Luna y sus seguidores a partir sobre todo de marzo de

gon, next those of Teruel and Albarracín that constituted a peculiar regime, and the only territory of

1413, pero también Valencia sufrió con ello y especialmente el entorno de Balaguer, sobre el que se

the Crown, in its diversity, that had traditionally been sworn to seperately by his predecessors on the

concentró la mayor cantidad de esfuerzo y recursos, registrados estos en la documentación conser-

throne; he in turn obtained a loan of 55,000 florins and agreed the continuing circulation of currency

vada en parte.

and its legislation.

La tensión contenida y sostenida desde la misma decisión de Caspe y desencadenada violenta-

When the Corts d’Aragó closed, the King went to Catalunya, looking to get closer to the Count of

mente sobre la disidencia urgellista, estuvo latente a partir del verano de 1412. El elegido tuvo noticia

Urgell and to attract his obedience, he proposed the marriage of his son Enric to the eldest daughter

de su proclamación estando en Cuenca, desplazándose en agosto a Zaragoza para tratar de controlar

of Jaume, aswell as the title for Jaume —Duke of Montblanc— and a grant of 150,000 florins; this had

la tensión, distinguiendo a los proclives y siendo comprensivo con los opositores, aunque siempre

initially been liked by Jaume, who came personally to pay allegiance to Ferran in Lleida at the end of

que accedieran a aceptarle como rey. En septiembre, las Cortes convocadas anteriormente para la

October. However, his attitude and apparent lack of sincerity was uncovered when the King summo-

capital del reino, Zaragoza, se iniciaron no sin expectación por su parte y por la de los miembros de

ned Corts in Barcelona in January 1413 and Jaume changed his position, influenced by his advisers

los estamentos o brazos representativos a título personal (dignidades eclesiásticas, ricoshombres y

and supporters, to rebel in May of that year with some promises of foreign aid that brings to mind the

caballeros) o colectivo (síndicos urbanos). Y en ausencia del de Luna y del propio Jaime, cuyo dere-

alleged attempted alliance with the Moorish kingdom of Granada during the interregnum.

cho y deber de asistencia ya se ha explicado, el nuevo soberano juró los fueros de Aragón, junto a

But the actions of the Count’s army on Huesca and Lleida in late June, the failure of the English

los de Teruel y Albarracín que constituían un régimen peculiar, y la unidad territorial de la Corona,

help and the desertion of some of his followers because the King made the urgent decision to end the

dentro de su diversidad, entre otros principios tradicionalmente comprometidos a cumplir por sus

rebellion as soon possible, initiated the siege operation and assault on Balaguer by the royal troops,

predecesores en el trono; obteniendo a su vez un préstamo de 55.000 florines y estableciendo las

among whom included one of the claimants to the succession of the late King Martí, the Duke of

condiciones de circulación de la moneda vigente.

Gandia. The siege finally ended after three months, on October 31st 1413 with the triumph of Ferran I,

Clausuradas las Cortes aragonesas, el rey se dirigió a Cataluña tratando de acercarse al conde

that, from a military standpoint, was reminiscent to his victory at Antequera in 1410.

de Urgell para atraérselo a su obediencia, proponiéndole el matrimonio de su hijo Enrique con su pri-

The defeated Jaume II of Urgell, was born in Balaguer in 1378, with the titles of Count of Urgell

mogénita, el título de duque de Montblanc y una concesión de 150.000 florines; lo que debió gustar

and Viscount of Àger. Son of Pere II of the County house, he was appointed as a lieutenant in Aragon

en principio al disidente que acudió personalmente a prestar vasallaje a Fernando a finales de octubre

by Martí l’Humà (1395-1410), the argument used to defend his right to the throne, along with the fact

y en Lérida. Actitud aparente y falta de sinceridad que se destapó cuando el rey convocó Cortes en

that he was descended from Alfons el Benigne (1327-1336). After his defeat, the intercession of his

Barcelona en enero de 1413 y Jaime cambió de postura, influido por sus consejeros y seguidores,

wife Isabel of Aragon, meant the death penalty was commuted to life imprisonment, ending his days a

hasta rebelarse en mayo de dicho año con algunas promesas de ayudas extranjeras que recordaron el

prisoner in the castle of Xátiva in 1433 and ending with him the independance of the County of Urgell

supuesto intento de alianza con el reino nazarita de Granada durante el interregno.

which was finally incorporated with the Crown of the King of Aragon and Count of Barcelona among

Pero las tentativas del ejército condal sobre Huesca y Lérida a finales de junio, el fracaso de la

other royal and noble titles of traditional Aragonese monarchy.

ayuda inglesa y la deserción de algunos seguidores de su causa, puso al monarca en la urgente deci-

Thus, the County of Urgell, was the last obstacle to be overcome both politically and militarily

sión de acabar cuanto antes con la rebelión, iniciándose la operación del sitio y asalto a Balaguer por

by Ferran, chosen at Casp, thereby gaining him a personal triumph that would open the doors to

parte de la tropas reales, entre las que se contaba con las de uno de los pretendientes a la sucesión

his elevation to the royal crown, in February 1414 with his solemn coronation in Zaragoza, capital of

del difunto rey Martín, el duque de Gandía. Sitio que, tras tres meses de duración, culminó finalmente

the kingdom. In the end, the triumph at Balaguer meant peninsular hegemonic confirmation of the

el 31 de octubre de dicho año 1413 con el triunfo de Fernando I que, desde el punto de vista militar,

Trastámara family dynasty, who ascended in the region in 1369 with Enrique II of Castella, reinforced

recordó en parte el de Antequera obtenido anteriormente en 1410.

by the election of Ferran to the throne in 1412 and finally confirmed with the marriage in 1469, of the

El derrotado, Jaime II de Urgell, había nacido en Balaguer en 1378, ostentando los títulos de
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documents have been preserved.

future Ferran II of Aragon, since 1479, and Isabel I of Castella, since 1474, both of them Trastámaras.

conde de Urgell y vizconde de Àger. Hijo de Pedro II de la casa condal, había sido nombrado como

One has to consider that the rights of the urgellista cause have been interpreted with the his-

lugarteniente en Aragón por Martí l’Humà (1395-1410), argumento utilizado para defender su derecho

torical feelings of the time and the situation between 1412-1413 with its prejudices, distortion and

al trono, junto con el hecho de descender de Alfons el Benigne (1327-1336). Tras su derrota, la interce-

passions, and not with historical impartiality.

sión de su esposa Isabel de Aragón hizo que la pena capital se conmutara por la de cadena perpetua,

Therefore, the Balaguer campaign can be considered as the most significant and costly during

terminando sus días prisionero en el castillo de Xàtiva en 1433 y acabando con él la independencia del

the brief reign of Ferran I of Aragon (1412-1416). The means used in the campaign, the preparations,

condado de Urgell, que quedó incorporado definitivamente a la Corona del rey de Aragón y conde de

the siege and the taking of such a symbolic place, required a significant expenditure from the Royal

Barcelona, entre otros títulos reales y señoriales de la monarquía aragonesa tradicional.

Treasury to cover all that was needed in a relatively short operation but an intense period in terms of

Así pues, la supervivencia del condado de Urgell fue el último obstáculo que debió superar

mobilization of human and material resources. Hence, the records of the royal treasury were quick

política y militarmente el elegido en Caspe, obteniendo con ello un triunfo personal y que le abriría

to list the expenditure and the destination of various items used in the military campaign; which, in

las puertas de su encumbramiento para proceder en febrero de 1414 a su solemne coronación en

turn, reported extensively on the use of a piro-ballistic military machine in the assault on Balaguer.

Zaragoza, como capital del reino cabeza de su Corona real. Porque, en el fondo, el triunfo en Balaguer

In particular, these records list, among other things, the devices used and their corresponding

significaba la confirmación hegemónica peninsular de la familia y dinastía Trastámara, ascendida al

components, the movement of troops and recruiting circumstances, post, journeys and missions

poder regio en 1369 con Enrique II de Castilla, reforzada con la elección de Fernando en 1412 para

of intelligence and espionage, specific order and then the details of the arrest and confiscation of

el trono aragonés y refrendada finalmente con el matrimonio en 1469 de los futuros Fernando II de

property of the accused.

Aragón, desde 1479, e Isabel I de Castilla, desde 1474, ambos Trastámaras.

This information coincides with the writings of the chronicler Jerónimo Zurita in his Anales, whe-

Todo ello teniendo en cuenta que la derrota urgellista ha dado de sí toda una historiografía

re he recounts, that Balaguer, being a heavily walled enclosure, to execute the attack, it was neces-

interpretativa que, sobre la coyuntura temporal de 1412-1413, ha arrastrado una serie de prejuicios,

sary to use all sorts of devices: artillery batteries, bombards, catapults and seige towers; with similar

distorsiones y figuraciones que obedecen más a ciertos apasionamientos y fijaciones que a la reali-

means being used by the defenders of the castle. Perhaps, the most spectacular of all these, was the

dad histórica en sí y debidamente analizada y contrastada.

use of wooden towers or “Castilletes” used when scaling ladders were not viable and enabled assault

Por tanto, la campaña de Balaguer puede considerarse como la más destacable y costosa del

groups of archers to deal directly with the enemy, overcoming the barriers of the enclosure wall.

breve reinado de Fernando I de Aragón (1412-1416). Los medios utilizados en la empresa, con los pre-

Other operations, however, were being carried out simultaneously in different regions of Aragon

parativos, el asedio y la toma de tan simbólica plaza, requirieron un importante dispendio, sustraído

against rebel captains and troops who had made strongholds in castles on the Pyrenean slopes of

de la Hacienda Real y destinado a sufragar cuanto fue necesario en una operación relativamente

Moncayo. And Zurita on this topic, summarizes, among other passages of his extensive record, the

corta en el tiempo pero intensa en cuanto a movilización de recursos humanos y materiales. Y por

general situation in reference to the supporters of the Count of Urgell and their performances: while

ello, los registros de la tesorería real anotaron puntualmente por conceptos y destino las diferentes

preparing the siege of Balaguer, the King said: “habia enviado a combatir los lugares i fortalezas del

partidas del gasto emprendido en la campaña militar; las cuales, a su vez, informan ampliamente

conde a don Pedro Ximénez de Urrea, que llevaba las compañías de don Pedro Núñez de Guzmán,

sobre la utilización de maquinaria bélica de carácter poliorcético en el asalto de Balaguer.

Juan Delgadillo, Garci Fernández d’Herrera y Juan Carrillo de Toledo, guardia mayor del rey (todos

En concreto, dichos registros detallan, entre otros pormenores, lo referente a los ingenios uti-

ellos castellanos). Y con ellas fueron también las del gobernador de Cataluña y de Juan de Villarrasa.

lizados con sus correspondientes componentes, leva de tropas y reclutamientos circunstanciales,

Y cada uno de ellos iba a hacer la guerra en los estados del conde. Ganáronse por combate muchas

correos, viajes y misiones de información y espionaje, encargos personales y puntuales o, después,

fuerzas i otras se rindieron. Y en Aragón se dieron Alcolea, Almolda, Castelfollit, Albalate, Osso, Rafals,

las actuaciones en cuanto al apresamiento y confiscación de bienes de los encausados.

Puy de Cinca, Estanosa y otros lugares. En Catalunya se ganaron por combate y se entregaron Albesa,

Dicha información coincide con lo que el cronista Jerónimo Zurita suscribe en sus “Anales”, al
relatar que, siendo Balaguer un recinto bien amurallado, hubo que utilizar para rendir la plaza todo

Ibars, Us, Las Avellanas,Agramonte, Linerola i Castellón de Farfania. Y otras fuerzas se defendieron i
no quisieron rendirsa hasta que se ganó Balaguer”.

tipo de ingenios: artillería, baterías, bombardas, trabucos, castilletes de madera; añadiendo en su ex-

With regard to firsthand documentary sources, aside from other information provided by the

posición el uso de medios similares por parte de los defensores del sitio. De todo lo cual, acaso lo más

Cancelleria de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, as, for example the Comunae Sigilli Secreti number 2381

espectacular fue el uso de torres de madera o simples castilletes que suplieron a las escalas cuando

(Sobre diversos echos relacionados con la guerra con el conde de Urgell y la entrada de gentes por

estas dieron todo el juego posible, con arqueros y grupos de choque para enfrentarse directamente

las fronteras de Aragón, fols. XX-XLII) or (Sobre la toma Trasmoz per Antón de Luna y el sitio de Loarre,

con el enemigo, superadas las barreras alzadas del recinto mural.

fols. IIIv-Vv, and Sobre castellanos venidos al servicio del rey de Aragón, pages LVv and LVIIIv-LVI-LIX)

Pero, simultáneamente, otras operaciones se llevaron a cabo en diversas comarcas aragonesas

for 1413, more detailed information about the siege of Balaguer comes from the Section of Patrimonio

contra los capitanes y tropas rebeldes que asolaban la tierra y se hacían fuertes en los castillos de

Real Assets and specifically, book 2660, for the year 1413-1414, February to February (pages XXXVI-

los somontanos pirenaico y moncaíno. Y Zurita, al respecto, resume, entre otros pasajes de su amplio

LXXXV).

relato, la situación general al referirse a los seguidores del conde de Urgel y sus actuaciones: mientras

So, for the reconstruction of what was supposed at the time to be such an armed force with

se preparaba el sitio a Balaguer, el rey “había enviado a combatir los lugares y fortalezas del conde

enough highlight some of the most important settlements in the chapters of “datas de la casa real,

a don Pedro Ximénez de Urrea, que llevaba las compañías de don Pedro Núñez de Guzmán, Juan

entregas a nobles por cavallerias y prestaciones y gastos destinados al mantenimineto de la guerra

Delgadillo, Garci Fernández de Herrera y Juan Carrillo de Toledo, guarda mayor del rey (todos ellos

hasta finales de octubre de 1413, y después en las resoluciones immediatas al triunfo regio”.

castellanos). Y con ellas fueron también las del gobernador de Cataluña y de Juan de Villarrasa. Y cada
uno de ellos iba a hacer la guerra en los estados del conde.
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For example, there is recorded, a delivery of 7,990 Barcelona salaries to Nicolás de Biota, which
was brought to the siege of Balaguer for paying the armed companies and other services; distributing

Ganáronse por combate muchas fuerzas y otras se rindieron. Y en Aragón se dieron Alcolea,

this amount as follows: to Antón de Funes, Juan de Medina, Rodrigo de Torres, Diego de Carrión,

Almolda, Castelfollit, Albalate, Osso, Rafals, Puy de Cinca, Estanosa y otros lugares. En Cataluña se

Fernando de Lora, Juan de Zamora, Pascual de Conca and Juan de Sevilla, on the side of the King, a

ganaron por combate y se entregaron Albesa, Ibars, Os, Las Avellanas, Agramonte, Linerola y Caste-

rate of 90 Barcelona salaries each, total 720; to Antón Roselló, Pedro de Vilanova and Rodrigo López

llón de Farfania. Y otras fuerzas se defendieron y no quisieron rendirse hasta que se ganó Balaguer”.

Baxador, bailiffs of the King’s house, 90 salaries each, with a total of 270; to Fernando Díaz, Rodrigo

Pero en lo que se refiere a fuentes documentales de primera mano, aparte de otras informacio-

de Valladolid, Juan de Tañolino, Juan de Villalpando and Pedro de Mayorga, the King’s hunters 135

nes proporcionadas por los Registros de Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón, como, por

each, total 675; Juan de Precianos, cook, María López, laundress, Sancho Marco, assistant to the

ejemplo el de “Comunae sigilli secreti”, número 2381 (“Sobre diversos hechos relacionados con la

chamber, Rodrigo de Medina del Camp, barber, Pedro de Alpello, assistant to the chamber; Pedro de

guerra con el conde de Urgell y la entrada de gentes por las fronteras de Aragón”, fols. XX-XLII) o el

l’Armes, Lope Ortiz, Sancho de Corporales, Salvador Tomé and Juan d’Orduña, hunters of the King’s

2383 (“Sobre la toma de Trasmoz por Antón de Luna y el sitio de Loarre”, fols. IIIv.-Vv., y “Sobre cas-

house, pays 270 each, a total of 3,240; Lop de Benavente, assistant tailor, Pedro de Valladolid, guard,

tellanos venidos al servicio del rey de Aragón”, fols. LVv-LVI y LVIIIv-LIX) para el año 1413; las noticias

Juan Rodríguez, waterer of the kitchen, Juan de Valladolid, kitchen porter, Miguel de Toro, cook and

más detalladas sobre el sitio de Balaguer proceden de la Sección del Real Patrimonio y, en concreto,

Pere Font, helper to Bernat Blasco, porter, all of the King’s house, 120 salaries, total 840; Francisco

del libro 2.660, correspondiente al ejercicio 1413-1414, de febrero a febrero (fols. XXXVI-LXXXV)

de Pereña, Alfonso de Ledesma, Juan de Aldea, Juan de Moraleja, Benedicto de Mecieto, Alfonso

Así pues, para la reconstrucción de lo que supuso en su momento semejante operación armada,

Pérez de Corporales, Alfonso de Masueto and Álvaro de Salcilla, peons of the montería of the King,

basta con destacar algunos de los asientos más significativos en los capítulos de “datas de la casa

Gutiérrez de Barzana, ambassador, and Juan de Faro, clerk, 135 salaries each, in total 1.350; and to

real, entregas a nobles por caballerías y prestaciones y gastos destinados al mantenimiento de la

Miguel de Toledo, squire, Juan de Age, silver cleaner, Alfonso de Medina, silverman of the kitchen,

guerra hasta finales de octubre de 1413. y después en las resoluciones inmediatas al triunfo regio.

Mencia González, chamber sweeper, Leonor Pescadora, baker to the King, Juana García, fishmonger,

Por ejemplo se registra la entrega de 7.990 sueldos barceloneses a Nicolás de Biota, escribano

María Fernández de Bella i Catalina López de Bella, washerwomen of the chamber, María, meat cook,

de ración, que los llevó al sitio de Balaguer para pagar a las compañías armadas y otros servicios;

and Ana Francisca López de Sevilla, embroiderer of the chamber, all of the King’s house, pays 90 per

distribuyéndose dicha cantidad de la siguiente manera: a Antón de Funes, Juan de Medina, Rodrigo

person in total 900 Barcelona (pages. LVIIv-LVII).
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de Torres, Diego de Carrión, Fernando de Lora, Juan de Zamora, Pascual de Conca y Juan de Sevilla,

But, apart from other bloc references, like its predecessor, there are also other accounting en-

de la escudería del rey, a razón de 90 sueldos barceloneses cada uno, en total 720; a Antón Roselló,

tries that illustrate the deployment of forces and the means used for their actions during the siege of

Pedro de Vilanova y Rodrigo López Baxador, alguaciles de la casa del rey, 90 sueldos cada uno, con

Balaguer, and other areas of Aragón against the followers of Urgell or in favor of those who intervened

un total de 270; a Fernando Díaz, Rodrigo de Valladolid, Juan de Tañolino, Juan de Villalpando y Pedro

with the royal mandate in the confiscation of goods and domains of the defendants.

de Mayorga, monteros del rey, 135 sueldos cada uno, en total 675; Juan de Precianos, cocinero, María

For example, the armed contingent recruited for this purpose and for maintaining the siege, the

López, lavandera, Sancho Marco, ayudante de cámara, Rodrigo de Medina del Campo, barbero, Pedro

notes are as follows: the noble Juan Martínez de Luna, chief steward to the King is given 500 florins

de Alpello, ayudante de cámara; Pedro de las Armas, Lope Ortiz, Sancho de Corporales, Salvador

for the horses of Daroca (page XLV) Pedro de Urrea, Lord Viscount of Rueda 150 florins for the half of

Tomé y Juan de Orduña, monteros de casa del rey, a 270 sueldos cada uno, en total 3.240; a Lop de

the interest on 3.000 that was paid to the King for the needs of the siege (page XLI); 5 florins to Noha

Benavente, ayudante de sastre, Pedro de Valladolid, guarda, Juan Rodríguez, aguador de la cocina,

Chiniello 5 florins, jew of town of Híjar asthe solicitor of the nobleman Juan de Híjar, for the interest of

Juan de Valladolid, portero de la misma, Miguel de Toro, cocinero de compañía y Pere Font, ayudante

400 florins for a month and a half, at a rate of two salaries per pound, for the attention of the people

de Bernat Blasco, portero de “porta forana”, todos de casa del rey, a 120 sueldos, en total 840; a

this armed force (page XLIII); or for the same Juan de Híjar the payment of 1,780 florins for delivering

Francisco de Pereña, Alfonso de Ledesma, Juan de Aldea, Juan de Moraleja, Benedicto de Mecieto,

50 horsemen and service to the King in the war (page XLV); and the noble Pedro Ximénez de Urrea,

Alfonso Pérez de Corporales, Alfonso de Masueto y Álvaro de salcilla, peones de la montería del rey, y

through his attorney Juan de la Cavalleria, jew of Zaragoza give him 1.700 florins for your 100 armed

a Gutiérrez de Barzana, embajador, y Juan de Faro, escribano, a 135 sueldos cada uno, en total 1.350;

men on horseback to serving in the war (page LXVI). In similar terms, there are also mentions of 300

y a Miguel de Toledo. escudero, Juan de Age, lavador de la plata, Alfonso de Medina, argentero de la

florins delivered to Blasco Fernández de Heredia, Conseller Reial and Governor of Aragón, for 50 men

cocina, Mencia González, barrendera de la cámara, Leonor Pescadora, del pan del rey, Juana García,

in royal service at the siege of Trasmoz (page LX); or some 231 salaries jaquesos and 90 florins for

pescadera, María Fernández de Bella y Catalina López de Bella, lavanderas de la cámara, María, gui-

the knight and director, Batlle General of Aragón, Ramón de Mur, wages for gatekeepers and justices

sadora de las viandas y Ana Francisca López de Sevilla, bordadora de la cámara, todos de la casa del

who monitor the sites of the Ebro and the mountains of Jaca and agents in the Pyrenes observing the

rey, a 90 sueldos por persona, en total 900 sueldos barceloneses (fols. LVII-LVIIv).

English who came to Aragón to assist the Count (page LXIII); that threat of invasion also appears in

Pero, aparte de otras referencias en bloque, como la precedente, se registran asimismo y por

the record of 8 florins delivered to Juan Miranda of Castile and Pedro Navarro of Navarre who traveled

asociación otros asientos contables que ilustran el despliegue de fuerzas y medios puestos en activo

undercover to Baiona and Olorón to see if they were prepared to help the rebel troops of Antón de

durante el sitio de Balaguer, y también en otros paisajes en Aragón contra los seguidores urgellistas

Luna (page XLIIv); or the mention of 20 florins delivered to Fernando de Villareal, squire of the Castille

o a favor de quienes intervinieron por mandato real en la confiscación de los bienes y dominios de

company of Núñez de Guzmán for the news about the royal victory over British troops who had trave-

los encausados.

led to Aragón assistant to Count Juame.

Asi, por ejemplo, en el bloque del contingente armado reclutado al efecto y para el manteni-

As for the use of military machinery, the annotations are diverse: delivery of 60 florins to Guillén

miento del asedio, aparecen anotaciones como las siguientes: al noble Juan Martínez de Luna, con-

Pardo to move from Calataiud to Tarazona and to here in Trasmoz to bring the blunderbuss and the

sejero y mayordomo del rey, se entregan 500 florines por las caballerías de Daroca (fol. XLV); a Pedro

bombard of the governor of Aragón (page XXXIX); 80 Salaries jaquesos to the carpenter Alfonso

de Urrea, señor del vizcondado de Rueda, 150 florines por la mitad del interés de 3.000 que prestó al

Ferrera and to Ruiz de Barques, residents of Zaragoza for transporting with carts the “penjadors dels

rey para las necesidades del sitio (fol. XLI); 5 florines a Noha Chiniello, judío de la villa de Híjar, como

enginys d’artilleries” from the church of Santa Engracia capital in the Ebro to the siege of Balaguer

procurador del noble Juan de Híjar, por el interés de 400 florines por mes y medio, a razón de 2 suel-

(page XL); 16 florins to Martín d’Alcanyís of Zaragoza for his salary and the four men who accompanied

dos por libra, para la atención de la gente armada presente en el cerco (fol. XLIII); o también al mismo

him with the carts carrying the “l’enginy i el trabuc” from Zaragoza to Balaguer (page XLV); 576 salaries

Juan de Híjar la entrega de 1.780 florines por la soldada de 50 hombres a caballo y al servicio del rey

jaquesos intended for Juan Maldonado of Alfocea to bring the blunderbuss, artillery and other hemp

en la guerra (fol. XLV); y también al noble Pedro Ximénez de Urrea, a través de su procurador Juan de

ropes from Zaragoza to Balaguer, taking eighteen days on the trip with two carts at a rate of 9 salaries

la Caballería, judío de Zaragoza, se le entregan 1.700 florines por el sueldo de 100 hombres a caballo

for each day for the one that brought the blunderbuss, ropes and other artillery, and for the one that

y armados para el servicio real en la empresa bélica (fol. LXVI).

brought the hanger a rate of 7 salaries per day. Regarding the portable weapons several accounting

En similares términos aparecen igualmente menciones a los 300 florines entregados a Blasco

entries are also recorded: 18 florins to Miguel Cosín of Zaragoza, for three crossbows at a rate of 6

Fernández de Heredia, consejero regio y gobernador de Aragón, por 50 hombres puestos al servicio

each (page XLIII); 100 salaries jaquesos for Martín García, porter to the Queen, for a trip to Balaguer

real en el sitio de Trasmoz (fol. LX); o a los 231 sueldos jaqueses y 90 florines para el caballero y con-

with horses loaded with crossbows (page XLIIIv) 6 florins Pedro Casanova, carrier of Manresa, for

sejero, además de baile general de Aragón, Ramón de Mur, por salarios de porteros y sobrejunteros

providing two horses that carried to the siege artillery and crossbows (ibidem); 20 florins for Antón

que vigilaron los lugares del Ebro y de las montañas de Jaca, así como por el mantenimiento de espías

López, councilman of the store of Antonio Rubio, merchant of Zaragoza, three crossbows, a shift

y correos de los pasos pirenaicos para observar a los ingleses que llegaban a Aragón para auxiliar al

that was purchased and brought to Balaguer (page XLIV) and another 30 for Jaime Casafranca also

conde (fol. LXIII); amenaza de invasión que aparece también en el registro de los 8 florines entregados

merchant of Zaragoza, for two crossbows (page XLIVv) 180 salaries jaquesos assigned to Farach and

al castellano Juan de Miranda y al navarro Pedro Navarro por viajar a Bayona y Olorón para espiar si se

Fament, moors of Torrellas, for serving the King in the siege of Balaguer during a month as swifts, at

preparaban tropas de ayuda al rebelde Antón de Luna (fol. XLIIV); o en la mención de 20 florines en-

3 daily wages (ibid); and 4.246 salaries and money jaquesos Martin Alcanyís, prosecutor Juan Fuci-

tregados a Fernando de Villarreal, escudero castellano de la compañía de Pero Núñez de Guzmán por

nilla, both residents of Zaragoza road, what they still owed salaries of 630 that cost five tanks and

las noticias sobre la victoria real infligida a las tropas inglesas que habían recorrido tierras aragonesas

two separate pairs of oxen provided by instead bringing artillery harassed (page LXXXV). Finally, in

para auxiliar a don Jaime (fol. XXXVI).

other specialties also reflected payments for various reasons, such as in the case of given to Pedro

En cuanto al uso de maquinaria militar, las anotaciones son diversas: entrega de 60 florines a

Tarazona Cunchillos fifty-six crossbowmen and two men on horseback led from the city to Balaguer as

Guillén Pardo por desplazarse de Calatayud a Tarazona y de aquí a Trasmoz para llevar “el ingenio,

requested by the king, fifteen days wages and the rate of 3 per day, assuming a total of 2.500, noting

el trabuco y la bombarda” del gobernador de Aragón (fol. XXXIX); 80 sueldos jaqueses al carpintero

in addition pay a florin each day and if it exceeds the stipulated fifteen first (page XLVI).

Alfonso de Ferrera y a Ruiz de Barcas, habitantes en Zaragoza, por trasportar con carros las “perchas

Of particular interest is the chapter containing the reference to the missions entrusted to the

de los ingenios de artillerías” desde la iglesia de Santa Engracia de la capital al Ebro para el sitio de

operations of confiscation of property of rebels: Pedro Ortiz Zavalza, Zaragoza, accompanied by the

Balaguer (fol. XL); 16 florines a Martín de Alcañiz, zaragozano, por su sueldo y el de cuatro hombres

work of Juan Épila keeper to the King and his deputy comissioner, to occupy and take the goods

que le acompañaron con las carretas que portaban “el ingenio y trabuco” desde Zaragoza hasta Ba-

of the defendants in the mountains of Jaca assigned 6 guilders (page LI); the aforementioned Juan

laguer (fol. XLV); o 576 sueldos jaqueses destinados a Juan Maldonado, carretero de Alfocea, por

Épila salary for thirty-eight days occupied by the aforesaid mountains jaqueses to run with seizures

llevar “una percha del ingenio y del trabuco y otras artillerías” y cuerdas de cáñamo desde Zaragoza

Attorney Bernardo Plaza adjudged to him jaquesos 265 salaries at the rate of 5 per day, and the result

a Balaguer, tardando en el viaje dieciocho días con dos carretas, a razón de 9 sueldos por cada una y

fifteen days spent going from Zaragoza to Balaguer to inform the king (page LII); salaries or granting

día de las que llevaron el trabuco, cuerdas y otras artillerías, y otra para la percha, a razón de 7 sueldos

280 jaquesos Bernat Plaza, the said notary, the salary of eighteen days he accompanied Esteban

por carreta y día (fol. L).

Zaragozano porter of the king and commissioner for managing the assets held by the rebels in Quart,

En relación con el armamento portátil, también se registran varios asientos contables: 18 florines

Villanueva de Burgaçot, Alagón, and places on the River Jalón and Borja, as well as the salary of thirty-

a Miguel Cosín de Zaragoza, por tres ballestas, a razón de 6 por cada una (fol. XLIII); 100 sueldos ja-

eight days travel to also Ejea, Tauste, Layana, Uncastillo, Sos and elsewhere, along with Juan Épila,

queses a Martín García, portero de la reina, por un viaje a Balaguer con acémilas cargadas de ballestas

answering and managing curator of the King being in total fifty-six days, at the rate of five sous each

(fol. XLIIIv); 6 florines a Pedro Casanova, trajinero de Manresa, por prestar dos acémilas que llevaron al

day (page LIIV).

sitio ballestas y artillería (ibídem); 20 florines para Antón López, regidor de la botiga de Antonio Rubio,

Two records, among several others, meaning different but interesting are those that relate to

mercader de Zaragoza, por tres ballestas, una de torno, que se compraron y llevaron a Balaguer (fol.

operations related to the war that 144 Salaries jaquesos to the aforementioned notary Bernard Zara-

XLIV), y otros 30 para Jaime Casafranca, también mercader de Zaragoza, por dos ballestas de torno

goza Plaza 124 pieces for process and public letters attested by him, in order to take and withhold

(fol. XLIVv); o la asignación de 180 sueldos jaqueses a Farach y Famet, moros de Torrellas, por servir al

goods from the hands of the rebels and royal commissioner in several places near the capital of the

rey en el cerco de Balaguer durante un mes como ballesteros, a razón de 3 sueldos cada día (ibídem);

kingdom of Aragon and the Five Towns prepirenenques at a rate of 1 and 2 pieces each (page LXVIv);

y la de 246 sueldos y 4 dineros jaqueses a Martín de Alcañiz, procurador de Juan de Fucinilla, vecinos

or reference to that 1.900 florins assigned to the governor by Blasco Fernandez de Heredia salary of

ambos de Zaragoza y carreteros, por lo que aún se les debía de los 630 sueldos que costaron los

fifty men on horseback armed real service in the war against the count, were recorded by the clerk of

cinco carros y otros tantos pares de bueyes prestados para llevar artillerías al lugar sitiado (fol. LXXXV)

the ration book of accounts corresponding to the people at arms (page XLIXV).

Finalmente, en otras dedicaciones también se consignan retribuciones por varios conceptos,

That said, the accounting of what was invested directly or indirectly, for various reasons and pur-

como por ejemplo en el caso de la soldada entregada a Pedro Cunchillos de Tarazona por cincuenta y

poses, the war between Ferran I and Jaume of Urgell in the summer and early autumn of 1413, is noted

seis ballesteros y dos hombres a caballo que llevó desde dicha ciudad hasta Balaguer; de los cien so-

in the books of the royal treasury in detail, as seen through the examples presented above; serving as

licitados por el rey, por quince días y a razón de 3 sueldos por cada ballestero y jornada, suponiendo

an example for other similar operations.
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un total de 2.500, señalándose además la paga de un florín a cada uno y por día si se sobrepasaban
los quince estipulados en principio (fol. XLVI).
Capítulo de especial interés es el que recoge lo referido a las misiones encomendadas para las
operaciones de confiscaciones de los bienes de los sediciosos: a Pero Ortiz de Zavalza, zaragozano,
por los trabajos de acompañar a Juan de Épila, portero del rey y comisario subdelegado suyo, para
ocupar y tomar los bienes de los encausados en las montañas de Jaca, se le asignan 6 florines (fol.
LI); al mencionado Juan de Épila por el salario de treinta y ocho días que ocupó en las susodichas
montañas jaquesas para ejecutar confiscaciones junto con el notario Bernat Plaza, se le adjudican
265 sueldos jaqueses, a razón de 5 por día, y por lo debido de los quince días que invirtió en ir desde
Zaragoza a Balaguer para informar al rey (fol. LII); o la concesión de 280 sueldos jaqueses a Bernat
Plaza, el susodicho notario, por el salario de dieciocho días que acompañó a Esteban Zaragozano,
portero del rey y comisario delegado para ocupar los bienes de los rebeldes en los lugares de Quart
y Villanueva de Burgaçot, Alagón y lugares del río Jalón y de Borja, así como por el salario de treinta y
ocho días que viajó también a Ejea, Tauste, Layana, Uncastillo, Sos y otros lugares, junto con Juan de
Épila, portero y delegado comisario del rey, siendo en total cincuenta y seis días, a razón de 5 sueldos
cada jornada (fol. LIIV).
Dos registros, entre otros varios, de significado distinto pero interesantes son los que se refieren
a operaciones relacionadas con la guerra: el que consigna 144 sueldos jaqueses para el ya mencionado notario de Zaragoza Bernat Plaza por 124 piezas del proceso y cartas públicas testificadas por
él, en orden de prender y retener los bienes de los rebeldes por manos de los comisarios regios y en
varios lugares próximos a la capital del reino de Aragón y las Cinco Villas prepirenaicas, a razón de 1
sueldo y 2 dineros por pieza (fol. LXVIV); o la referencia a que los 1.900 florines asignados al gobernador Blasco Fernández de Heredia por el sueldo de cincuenta hombres a caballo y armados al servicio
real en la guerra contra el conde, se anotaron por el escribano de ración en el libro de cuentas de lo
correspondiente a la soldada de la gente de armas (fol. XLIXV).
Es decir, que la contabilidad de cuanto directa o indirectamente se invirtió, por diversos conceptos y finalidades, en la guerra de Fernando I con don Jaime de Urgell en el verano y comienzos
del otoño de 1413, se anotó minuciosamente en los libros de la tesorería real con todo detalle, como
se ha visto a través de las muestras presentadas anteriormente, sirviendo de ejemplo para otras operaciones similares.
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El fin del condado de Urgell: hablan sus protagonistas

8. The end of the Counts of Urgell: the characters

Virgínia Costafreda Puigpinós

Virgínia Costafreda Puigpinós

Teniendo en cuenta las últimas aportaciones a la controversia sobre el proceso sucesorio tras

Given recent contributions to the controversy over the succession process after the death of

la muerte del rey Martí, el debate no habría surgido por una duda genealógica, sino que en realidad

King Martí, the debate should have been a genealogical question, but in reality it was a political pro-

se trataba de un problema alrededor del modelo político. Así, con las élites catalanas divididas, una

blem. Thus, the Catalan elites divided one of the factions, guided mainly by local oligarchs, and im-

de las facciones, guiada sobre todo por oligarcas barceloneses, se imponía, defendiendo un modelo

posed defending a political model that would ensure their participation in government and allowing

político que les asegurara la participación en el gobierno y que les permitiera gestionar sus intereses

them to manage their group interests. In a single act of the time subjects were elevated to represen-

de grupo. En un acto singular para la época, unos súbditos se erigían en representantes de la “terra”

tatives of the “land” to decide which sovereign they wanted (SABATÉ 2007). They preferred a king

para decidir qué soberano querían (SABATÉ 2007). Preferían un rey elegido por conveniencia, obliga-

chosen for convenience, who would always be forced to agree with them in order to obtain financial

do siempre a pactar con ellos para obtener recursos económicos (GARRIDO 2011).

resources (GARRIDO 2011).

La gran contradicción de este grupo, que inicia la vía obstruccionista contra el conde Jaume

The great contradiction of this group, which initiated the block against Count Jaume of Urgell on

d’Urgell desde el mismo lecho de muerte del rey Martí, es que acaba no controlando el proceso. Al

the death of King Martí, is not just controlling the process. In the end the solution to the succession

final los que liderarán la solución sucesoria serán las autoridades aragonesas y el papa cismático

will be lead by the Aragonese authorities and the schismatic Pope Benet XIII, who impose their candi-

Benet XIII, quienes impondrán a su candidato. A los primeros les guiará el deseo de contrarrestar el

date. At first this was guided by desire to counter the Catalan leadership by the Crown of Aragon and

liderazgo catalán en la Corona de Aragón y al antipapa la voluntad de imponerse a Roma. Por este

the desire to impose anti-pope feeling in Rome. So the candidate that was best for them was Infant

motivo el candidato que más les convenía era el infante Ferran, el regente de Castilla. En Casp sola-

Ferran, the Regent of Castilla. The staging of the election was performed at Casp, but the decision

mente se realizará la escenificación de la elección, porque la decisión ya estaba tomada meses antes.

had already been taken months earlier.

Martí l’Humà, un rey que muere sin nombrar sucesor

Martí l’Humà, a king dies without naming a successor

El último rey de la estirpe catalana cometió al final de su vida el más grave error que se le puede

The last king of the Catalan dynasty committed, at the end of his life, the most serious error that

atribuir, al no nombrar sucesor en su último testamento. Si en esta cuestión hay alguien muy mal

can be attributed, that of no successor being named in his last will. Someone in this case was very

aconsejado, en primer lugar es este soberano, que a las puertas de la muerte dejó sus estados en

ill-advised as this is first sovereign at death’s door to leave their affairs in such a critical situation.

tal situación crítica.

General of all the kingdoms, a position previously held by the eldest son and identified them, in the

bernador general de todos los reinos, cargo que hasta entonces ostentaba el primogénito y que lo

eyes of most, as successor. Thus, he became the right hand of the King, dealing with difficult positions

identificaba ante los ojos de muchos como sucesor. Así se convertía en la mano derecha del rey,

and trying to apply the royal orders to those repeatedly opposed to justice and the Archbishop of

asumiendo estos difíciles cargos e intentando aplicar las órdenes reales, a las cuales se oponían

Zaragoza. The Count will pay for the last monarch´s weakness against the Aragonese authorities and

reiteradamente el justicia mayor y el arzobispo de Zaragoza. El conde tendrá que pagar a lo largo del

the King’s inability to finish disputes with Aragon and Valencia.

proceso la debilidad del último monarca frente a las autoridades aragonesas y la incapacidad real por
acabar con las luchas de facciones en Aragón y en Valencia.

For Count Jaume and Isabel, 1410 would be the start of the hardest and most bitter time of their
lives. January saw the death of their newborn son, the desired heir to the county, a child also highly

Para los condes Jaume e Isabel el año 1410 supuso el inicio del período más duro y amargo de

anticipated by King Martí. The death of this child may have influenced the spirit of the King when

su vida. En enero vieron morir a su hijo recién nacido, el deseado heredero del condado, un vástago

deciding to address his succession. The heartfelt words of condolence of the King that he gives his

también muy esperado por el mismo rey Martí. La muerte de este infante quizás influyó en el ánimo

sister and his immediate reaction: “Comtessa molt cara sor. De la nativitat del fill que nostre senyor

del rey para decidirse a encarar su sucesión. Las sentidas palabras del rey cuando da el pésame a

Déus novellament vos havia dat, de que l’altre dia nos escrivís, haguem tant gran plaer que a penes

su hermana y su reacción inmediata podrían hacerlo pensar: “Comtessa molt cara sor. De la nativitat

vos ho poriem ab scriptura explicar. E la sua mort, que aprés havem sabuda, és estada a nós aytant de

del fill que nostre senyor Déus novellament vos havia dat, de que l’altre dia nos escrivís, haguem tant

maior dolor com més nós érem alegrats de la nativitat d’aquell. Beneyt sia nostre senyor Déus a qui

gran plaer que a penes vos ho poriem ab scriptura explicar. E la sua mort, que aprés havem sabuda,

plau que tant pochs en nombre siam romases” (COSTAFREDA 2013, 153).

és estada a nós aytant de maior dolor com més nós érem alegrats de la nativitat d’aquell. Beneyt sia
nostre senyor Déus a qui plau que tant pochs en nombre siam romases” (COSTAFREDA 2013, 153).
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The same King Martí had appointed Jaume of Urgell, Lieutenant of Aragon and later Governador

El mismo rey Martí había nombrado a Jaume d’Urgell lugarteniente en Aragón y después go-

The day after the letter of condolences to the Count, King Martí sent letters to the Deputies of
his lands announcing that he wanted to designate who the succession belonged to because “aprés

Al día siguiente de la carta de condolencia a los condes, el rey Martí ya enviaba misivas a los

nostres dies romanguen en pau i tranquil·litat nostres regnes” and specifying how it had to be done

diputados de sus estados, anunciando que deseaba designar a quién pertenecía la sucesión para que

“ab sobirana diligència sien vists e regoneguts e ben examinats tots los testaments e codicils de tots

“aprés nostres dies romanguen en pau i tranquil·litat nostres regnes” y concretando la manera en que

nostres il·lustres predecessors” (GIMÉNEZ 1901, 265). Following the customary law, the eminent jurist

se había de hacer: “ab sobirana diligència sien vists e regoneguts e ben examinats tots los testaments

Guillem of Vallseca, the only one who voted at Caspe and was un-biased, had no hesitation in appoin-

e codicils de tots nostres il·lustres predecessors” (GIMÉNEZ 1901, 265). Siguiendo este derecho con-

ting the Count of Urgell, having the most right as the closest relative to the male line.

suetudinario, el eminente jurista Guillem de Vallseca, el único de los que votaron en Caspe que era

In mid-May, when the King moved from the Palace of Bellesguard to the monastery of Valldonze-

suficientemente imparcial y estaba capacitado, no tuvo ninguna duda en la designación de quién

lla, his health deteriorated rapidly. An author, Lorenzo Valla, who in the middle of that century wrote

tenía más derecho: el conde de Urgell, por ser el pariente más cercano por línea masculina.

a work praising King Ferran, gives a version of the last days of King Martí which are repeatedly men-

Cuando a mediados de mayo el rey se trasladaba del palacio de Bellesguard al monasterio de

tioned. He says the mother and wife of Count are not separated at any point from the side of Queen

Valldonzella, su salud se deterioró rápidamente. Un autor como Lorenzo Valla, que en la mitad de

Margarida, who supplied the King with aphrodisiac foods, and even said that he was poisoned (VALLA

aquel siglo escribió una obra destinada a loar al rey Ferran, ofrece una versión de los últimos días

2002, 145). Some statements, trying to slander the family of the Count only manage to contradict

del rey Martí que ha sido reiteradamente citada. Afirma que la madre y la esposa del conde no se

each other. However, in the last preserved letter sent by the King to the Infanta, two months before

separaban en ningún momento del lado de la reina Margarida, que suministraban al rey alimentos

his death, you cannot deduct in it any desire of his to interfere in the private life of his sister or the

afrodisíacos e, incluso, que se decía que lo envenenaron (VALLA 2002, 145). Unas afirmaciones que,

Count, only the desire that his sister visit him: “Comtessa molt cara sor. Vostra letra havem reebuda

deseando calumniar a la familia del conde, únicamente hacen que contradecirse entre ellas. En cam-

e havem haut gran pleer de vostra sanitat e de nostra cara neboda filla vostra, mas desplaer fort gran

bio, de la última carta conservada enviada por el rey a la Infanta, dos meses antes de la muerte, no se

com nos havets fet saber que no·ych porets ésser a Pasqua, car nós vos speràvem ab gran desig que

puede deducir ninguna voluntad de injerencia de ella o del conde en la vida privada del rey, pese al

havem de veure vos. Quant lo comte vostre marit partí de nós l’altre die nos promès que ell vos faria

deseo de este de que su hermana lo visitara: “Comtessa molt cara sor. Vostra letra havem reebuda e

venir açi. E segons que vehem ha haut poca cura de actendre ço que·ns havia promès. E nós, dubtants

havem haut gran pleer de vostra sanitat e de nostra cara neboda filla vostra, mas desplaer fort gran

ja de ço, diguem li que si ell no us fahia venir nós trametríem per vós passades les festes de Pasqua”

com nos havets fet saber que no·ych porets ésser a Pasqua, car nós vos speràvem ab gran desig que

(COSTAFREDA 2013, 153).

havem de veure vos. Quant lo comte vostre marit partí de nós l’altre die nos promès que ell vos faria

Also according to Valla, the wife and mother of Jaume of Urgell came to the deathbed of the King

venir açi. E segons que vehem ha haut poca cura de actendre ço que·ns havia promès. E nós, dubtants

to ask him to proclaim the Count as his successor. When he didn’t answer, the Countess took hold of

ja de ço, diguem li que si ell no us fahia venir nós trametríem per vós passades les festes de Pasqua”

the King by his shirt, arguing that he recognize her son as the King. This scene has been repeatedly

(COSTAFREDA 2013, 153).

cited to condemn the actions of the mother Countess and, if true, would indicate only the clarity of

También, según Valla, la esposa y la madre de Jaume d’Urgell se acercaron al lecho de muerte

Margarida, who saw clearly that the future of her son would be played out in another way. Because on

del rey para solicitarle que proclamara al conde como sucesor. Al no contestar, la condesa habría

that day the main obstructionist manoeuvre against the Count of Urgell by supporters of the widowed

agarrado al rey por la camisa, recriminándole que no reconociera rey a su hijo. Dicha escena ha sido

Queen Violant and her grandson was also taken out. Thus, a committee is delegated by the catalan

reiteradamente citada para condenar la actuación de la condesa madre y, de ser cierta, solamente

Corts, and presents the dying King that famous “hoc” that serves to initiate the succession debate.

indicaría la lucidez de Margarida, que veía claramente que el futuro de su hijo se jugaba principal-

They do not ask the King to appoint successor because they wanted to elect one. When the Parlament

mente en aquella partida. Porque aquel mismo día también se llevaba a cabo la principal maniobra

de Catalunya requires the alleged last will of King Martí for the act, they are not able to present the

obstruccionista contra el conde de Urgell por parte de los partidarios de la reina viuda Violant y de su

original notarized document, which has led us to believe that it never existed (SOLDEVILA 1965).

nieto. Así, una comisión, que se proclamaba delegada por las Cortes catalanas, se presentaba ante

Everything suggests that the omission of King Martí to not do his duty and appoint a successor

el rey moribundo para arrancarle aquel famoso “hoc” que serviría para iniciar el debate sucesorio. No

was because he had hoped to have a legitimate grandson in a few years. But Benet XIII, had supported

le pidieron al rey que nombrara sucesor porque no les convenía, puesto que lo querían elegir ellos.

this possibility with an eye on the regency of a young King, but finally opted for the power and money

Cuando el Parlamento catalán les requirió el acta de aquella supuesta última voluntad del rey Martí,

of Castilla (GARRIDO 2010, 290).

ni tan solo pudieron presentar el documento notarial original, hecho que ha llevado a creer que nunca
existió (SOLDEVILA 1965).

Sales during the interregnum

Todo hace suponer que el rey Martí hizo omisión de su deber de nombrar sucesor por la ilusión

After the king’s death, the issue of succession was delayed for two years and the Count of Ur-

de convertir en rey a su nieto ilegítimo de pocos años. Pero Benet XIII, quien había apoyado esta po-

gell found increasing obstacles to achieve the crown. The death of the Archbishop of Zaragoza in a

sibilidad con la vista puesta en la regencia de un rey niño, finalmente optó por el poder y los dineros

quarrel with Anton de Luna, a supporter of the Count, led to the alignment of the antiurgellistes of

de Castilla (GARRIDO 2010, 290).

Aragon with the Infant of Castilla who allowed lawful entry into the Kingdom of Castilian troops. The

Las ventas durante el interregno

supporters of the Count in Aragon were persecuted, including the Bishop of Tarazona, who ended
up imprisoned. Also, the movements of the count were continually spied upon and when he met in

Después de la muerte del rey, la cuestión de la sucesión se fue dilatando durante dos años y el

August 1411 in Agramunt with the Bishop of Lleida, the urgellista Pere of Cardona, in a meeting that

conde de Urgell fue hallando cada vez más obstáculos para alcanzar la corona. La muerte del arzo-

they wanted to be incognito, spies from the Paeria of Lleida followed them closely. At the end of the

bispo de Zaragoza en una riña con Anton de Luna, partidario del conde, comportó el alineamiento de

year, the death of the Bishop of Lleida represented another significant loss on the urgellista side.

los antiurgellistas aragoneses con el infante de Castilla y que solicitaran la entrada en el reino de las

The Count has been criticised for being weak early in the process when he should have been

tropas castellanas. Los partidarios del conde en Aragón se veían así perseguidos, entre ellos el obispo

firmer, because of the pressure of the envoys of the Parlament de Catalunya and Barcelona, he had

de Tarazona, a quien acabaron encarcelando. Asimismo, los movimientos del conde eran espiados

resigned the office of Governador General. However, in this position he suffered from the same weak-

continuamente y, cuando se reunió en el mes de agosto de 1411 en Agramunt con el obispo de Lleida,

ness of the monarch, to ensure that financial resources to arm an army he had agreed with the esta-

el urgellista Pere de Cardona, en un encuentro que deseaban que fuera de incógnito, los espías de

tes. As opposed to his opponent, the Regent of Castilla, who enjoyed a full freedom of choice, the

la Paeria de Lleida los siguieron de cerca. A finales de año, la muerte del obispo leridano supuso otra

powerful Castilla army and large financial resources, his own and from the coffers of the neighboring

importante pérdida en el bando urgellista.

kingdom. The great ambition and shrewdness of Infant Ferran, added more weight to his arguments

Se ha venido criticando al conde que al principio del proceso fuera débil cuando más firme de-

10

as did the power of money and weapons.

bía haber sido, porque, ante las presiones de los enviados catalanes de la Generalitat y de la ciudad

In contrast, Jaume of Urgell only had his own resources. For starters, during the interregnum he

de Barcelona, había renunciado al cargo de gobernador general. De todas maneras, dicho cargo

had to sell the manors that he had in the territory of Barcelona, which were Caldes, Piera, Cervelló and

adolecía de la misma debilidad que la monarquía, que para conseguir recursos económicos y poder

Sant Vicenç dels Horts, where the Infanta had already taken the income. During the life of King Martí
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armar un ejército había de pactar con los estamentos. Todo lo contrario que su oponente, el regente

he had sold the town of Granollers, probably because the costs of the charges, as the sale took place

de Castilla, que gozaba de plena libertad de decisión, del poderoso ejército castellano y de grandes

a few days after being appointed Governador General.

recursos económicos, tanto propios como procedentes de las arcas del reino vecino. A la gran ambi-

The Count of Urgell saw clearly that it was necessary to deal with the entry of the Castilla troops,

ción y astucia del infante Ferran, se añadían a su favor unos argumentos de mucho peso para sumar

but his demand to the Parlament de Catalunya that he resume his former position of Governador

voluntades: la fuerza del dinero y de las armas.

General and summon the royal armies was not listened to. Moreover, the demand of the Parliament

En cambio, Jaume d’Urgell únicamente pudo contar con los recursos propios. Para comenzar,

to the Regent of Castilla, that he order the withdrawal of his troops had no effect, but even so, they

durante el interregno, tuvo que vender los señoríos que tenía en el territorio de Barcelona, que eran

reproached Jaume of Urgell regarding his war preparations. Regarding this, the Count met in the town

Caldes, Piera, Cervelló y Sant Vicenç dels Horts, donde la Infanta tenía asignada su renta. En vida del

of Agramunt, the leaders from all parts of the county of Urgell and the Viscount of Àger and deman-

rey Martí ya había vendido la villa de Granollers, seguramente por los gastos de los cargos, puesto

ded money to defend the succession to the Kingdom. The money gathered was sent to France where

que realizó la venta pocos días después de ser nombrado gobernador general.

the troops that had been hired were (BOFARULL 1868, I, 150). Also coming, the census and the titled

El conde de Urgell veía claramente que había que hacer frente a la entrada de tropas castellanas,
pero su demanda al Parlamento catalán de retomar su antiguo cargo de gobernador general y poder

Barony of Ponts and a census on income from fiefs of Agramunt and Balaguer.

convocar las huestes reales no fue escuchada. Por otra parte, las exigencias de este mismo Parlamen-

With the money collected, troops were hired to help the Governor of Valencia and the Valencian

to al regente de Castilla, ordenando la retirada de sus tropas, no tenían ningún efecto, pero, a pesar

urgellistes against invading Castilla troops. It is known that the army was organized and there were

de ello, aún recriminaban a Jaume d’Urgell sus preparativos bélicos. Por todo ello el conde reunió en

knights and soldiers from different parts of the County, like Tomàs Sacosta, Lord of Almenara, who

la villa de Agramunt a los prohombres de todos los lugares del condado de Urgell y del vizcondado de

declares in the process. The help did not arrive in time the and the Valencian supporters of Count

Àger y les pidió dinero para defender la sucesión al reino. Los dineros que reunió fueron enviados a

Jaume were defeated by the Castilla troops. A few months after that defeat, in June 1412, in Caspe

Francia, donde se hallaban las tropas que era necesario contratar (BOFARULL 1868, I, 150). También

was the declaration of the Infante of Castilla as King. The decision had already been taken months

vendía censales y señoríos del condado de Urgell, como, por ejemplo, Concabella y Gra y, más ade-

earlier, when the list of delegates, devised by Pope Benedict and imposed by the Aragonese autho-

lante, hubo de vender a carta de gracia la baronía de Ponts y un censal obligado sobre las rentas de

rities under threat of rupture, was accepted by Catalan representatives without changing any name.

los feudos de Agramunt y Balaguer.
Con el dinero reunido se contrataron tropas para auxiliar al gobernador de Valencia y a los urge-

The honourable county after the dynastic change

llistas valencianos contra la invasión de tropas castellanas. Se sabe que en el ejército que se organizó

From the testimony of Countess Margarida during this process we know that after the declara-

también había caballeros y peones de diferentes lugares del condado, como Tomàs Sacosta, señor de

tion of Caspe, while in Balaguer, she is debating the part she can have in the future struggle of the

Almenara, que así lo declara en el proceso. La ayuda no llegó a tiempo y los valencianos partidarios

Count and to ensure the future of the family, they ceded all their lands. It looks like Margarida asked

del conde Jaume fueron vencidos por las tropas castellanas. Pocos meses después de esta derrota,

for the right of some of the land of her dead son Joan and all that he had left. Joan Urgell, younger

en junio de 1412, en Caspe tuvo lugar la declaración del infante de Castilla como rey. La decisión ya

brother of Count Jaume, died in unknown circumstances in Sant Boi de Llobregat between autumn

había sido tomada meses antes, cuando la lista de los compromisarios, ideada por el papa Benet e im-

1411, where he is documented for the last time, and the following spring.1

puesta por las autoridades aragonesas bajo amenaza de ruptura, fue aceptada por los representantes
catalanes sin cambiar ningún nombre.

El señorío del condado después del cambio dinástico

After a few days after the demand by his mother, Count Jaume handed over the Letter of Grace
for all the Lordships he had in Aragon to sell. To his sister Elionor, to make her dowry, he gave Menàrguens, Os, Montmagastre and other small areas. He also gave Elionor Castelló de Farfanya, but only
after the death of their mother. The Intanta was given as a dowry the lands of Balaguer, Agramunt,

Gracias al testimonio de la condesa Margarida durante su proceso, se sabe que, después de

Albesa, Linyola, Àger and all those of the viscount. To his sister Cecília he gave nothing as she was

la declaración de Caspe, y mientras en Balaguer se debatía el partido que había de tomar el conde,

married to the heir of the Count of Cardona (BOFARULL 1868, 381). Although the count had thought

este, para asegurar el futuro de su familia, le cedió todos sus dominios. Se ve que la misma Margarida

about leaving, eventually, he decided not to leave his family or his lands. Some witnesses questioned

solicitó que le hiciera reconocimiento del derecho que tenía en algunos de los señoríos por parte de

in the process agree that this decision was influenced by his mother.

su difunto hijo Joan y por todo lo que este le había dejado. Joan d’Urgell, hermano menor del conde
Jaume, habría muerto en circunstancias desconocidas en Sant Boi de Llobregat entre el otoño de
1411, cuando está documentado por última vez, y la primavera siguiente1.

Attempts at reconciliation between the king and the count
Once the new King summoned the Corts to Zaragoza, Countess Margarida proceeded to send a

Al cabo de pocos días de la demanda de la madre, el conde le vendió a carta de gracia todos los

solicitor to pay homage to him with the lands her son had already yielded to Aragon. During the last

señoríos que tenía en Aragón. A su hermana Elionor, para asegurarle la dote, le cedió Menàrguens,

days of October, Ferran was in Lleida and asked the solicitors of Count Jaume to arrange for him to

Os, Montmagastre y otros pequeños parajes. También dio a Elionor Castelló de Farfanya, pero des-

make an agreement with the King. They ended up swearing allegiance to him on behalf of the Count

pués de la muerte de la madre, que lo tenía por su viudedad. A la Infanta le entregó a cuenta de la

without getting any compensation for Jaume of Urgell. The statement, regarding the process, of a

dote los lugares de Balaguer, Agramunt, Albesa, Linyola, Àger y todo el vizcondado. A la hermana

Knight of Balaguer, Martín López of Lanuza, is that it was the always the will of the Count to reach an

Cecília no le hizo ninguna donación, puesto que su casamiento con el heredero del conde de Cardona

agreement with the king and that he offered some compensation, “ans stant lo dit don Jacme assetgat

ya estaba asegurado gracias a los capítulos matrimoniales (BOFARULL 1868 I, 381). A pesar de que

li oy dir diverses vegades que si lo senyor rey li servara la meytat dels capítols que·l havia promès, ell

el conde pensó en irse, finalmente, decidió no abandonar ni a su familia ni sus dominios. Algunos de

lo servirie milló que jamés hagés fet als reys passats” (BOFARULL 1868, I, 224).

los testimonios interrogados en el proceso coincidían en afirmar que en esta decisión influyó mucho
su madre.

Intentos de conciliación entre el rey y el conde
Un vez convocadas cortes en Zaragoza por el nuevo rey, la condesa Margarida procedió a enviar
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of the County of Urgell, such as Concabella and Gra, and later, he had to sell the letter of grace of the

The compensation promised by the King to Jaume of Urgell would have to been the offer of
marriage of his third child to the heiress of the county, a compensation for the expenses of the estate
and a lifetime annuity. This offer was rejected, with great disappointment, after perhaps hearing that
the King´s royal coffers were empty or that he preferred to marry his children with Castilian princess’s.
An opportunity was perhaps lost for a reconciliation between the King and the Count that could have

un procurador para rendirle homenaje por los señoríos que su hijo le había cedido en Aragón. Los

provided a solution to the conflict.

1. ACA, Cancillería, reg. 2404, f. 63v y Cartas reales Ferran I, 1434.

1. ACA, Cancelleria, reg. 2404, f. 63v i Cartes reials Ferran I, 1434.

últimos días de octubre Ferran ya se hallaba en Lleida y hasta allí se desplazaron también los procura-

During that autumn and winter diplomatic documents passed between the King and Infanta

dores del conde Jaume para concertar un acuerdo con el rey. Estos acabaron jurándole fidelidad en

Isabel, who tried to maintain a relationship, with the Monarch2. However, this intention was probably

nombre del conde, pero sin conseguir ninguna compensación para Jaume d’Urgell. Por la declaración

unattainable with the Count subject to pressures not only from the King but also harassment by the

en el proceso de un caballero que resistió dentro de Balaguer, Martín López de Lanuza, la voluntad

Lieutenant Governor and other royal officials, and also his loyalty to his own supporters.

del conde era llegar a un acuerdo con el rey, siempre y cuando este le ofreciera algunas compensaciones: “ans stant lo dit don Jacme assetgat li oy dir diverses vegades que si lo senyor rey li servara
la meytat dels capítols que·l havia promès, ell lo servirie milló que jamés hagés fet als reys passats”
(BOFARULL 1868, I, 224).

Declaration of hostilities
One of the main Agramuntins leaders, Tomàs Sacosta, was also questioned at the trial of Countess Margarida. In the statement, she was accused of having sent him, during the winter of 1413,

Los capítulos prometidos por el rey a Jaume d’Urgell tendrían que ver con la oferta de matrimo-

to recruit foreign troops, ordering him to arrange an alliance with the son of the King of England in

nio entre su tercer hijo y la heredera del condado, una compensación económica por los gastos de la

exchange for the Kingdom of Sicília or Múrcia and marriage with her daughter Elionor. Having retur-

sucesión y una renta anual vitalicia. Dicha oferta habría sido después desestimada, quizás al enterarse

ned in late February from this trip, the Countess was angry because he had not engaged anything

el rey, con gran decepción, que las arcas reales estaban vacías o porque prefería casar a sus hijos con

that she had wanted. Tomàs thought it was excessive and did not want to fool Count Jaume, since he

princesas castellanas. Se habría perdido así una oportunidad de conciliación entre el rey y el conde

had not asked him to do those deals. He also reported the words of the Countess, words, that some

que podría haber aportado una salida al conflicto.

would say, showed the very nature of the mother of the Count: “Jo, dix ella, per ço com tothom diu

De aquel otoño e invierno también se conserva documentación diplomática entre el rey y la

que mon fill no fa sinó ço que jo vull, e és ver que de les coses qui tornen a son profit ell me creu

Infanta Isabel, quien habría intentado conseguir una relación, al menos formal, con el monarca2. De

he li bestrets diners ab que se’n és anat. Em tench per dit que mentra res haja de bestraure ho tot et

todas maneras, este propósito seguramente era inalcanzable con el conde sometido a fuertes presio-

fer per manera que jo faça haver lo regne a mon fill car ell a vegades adorm-se en sos afers, mes jo·l

nes, no únicamente por parte del rey sino también por la fustigación por parte del lugarteniente del

punyaré” (BOFARULL 1868, I, 386).

gobernador y de otros oficiales reales, y también por la lealtad hacia sus mismos partidarios.

Declaración de hostilidades
Uno de los principales prohombres agramuntenses, Tomàs Sacosta, también fue interrogado
en el proceso contra la condesa Margarida. En la declaración se la acusaba de haberlo enviado en

Against this background and the blunt words associated with Countess Margarida, attributed by
the historians Zurita and Monfar, addressed to Count Jaume “Fill, o rei o no-res” (BOFARULL 1853, II,
453). The expression is also found in the apocryphal work The end of the Count of Urgell, in this case,
put by an anonymous author, the words from the Count, under the influence of his mother and wife
would have been La fi del comte d’Urgell (SALAS 1931, 25 and 31).

invierno de 1413 a reclutar tropas extranjeras, ordenándole concertar alianza con el hijo del rey de In-

Unfortunately, the events of spring moved quickly. By mid May, the Kingdom of Valencia had

glaterra a cambio del reino de Sicilia o Murcia y el matrimonio con su hija Elionor. Al regresar a finales

already received orders from the King to prepare troops to go and fight the rebels and foreign militias

de febrero de este viaje, la condesa se habría enfadado con él porque no se había comprometido en

who sought to occupy castles and areas in Aragon, helping Jaume of Urgell. During the process one of

todo lo que ella quería. Tomàs lo encontraba excesivo y no deseaba engañar al conde Jaume, puesto

the main charges that the Count was accused of was sending a group of men from around the County

que este no le había pedido que hiciera aquellos tratos. También ponía en boca de la condesa ciertas

to take Lleida for Saint Joan, but the attempt was unsuccessful.

palabras que, de ser ciertas, dirían mucho del carácter de la madre del conde: «Jo, dix ella, per ço

In late June the king ordered that the Count of Urgell be stripped of all lands that he had in the

com tothom diu que mon fill no fa sinó ço que jo vull, e és ver que de les coses qui tornen a son profit

kingdoms of Aragon and Valencia. Also, in early July he gave orders to confiscate all assets that Count

ell me creu he li bestrets diners ab que se’n és anat. Em tench per dit que mentra res haja de bestraure

Pere had left to his son Jaume, and invalidate these donations. Thus, punishing not only the Count but

ho tot et fer per manera que jo faça haver lo regne a mon fill car ell a vegades adorm-se en sos afers,

also the women of the family, who were in misery after losing the rights they had for the County, an

mes jo·l punyaré» (BOFARULL 1868, I, 386).

action that was illegal. With this situation, with the Count doomed to loose everything, he can see he

Este contexto y estas palabras contundentes de la condesa Margarida casarían con las que le
atribuyen los historiadores Zurita y Monfar, dirigidas al conde Jaume: “Fill, o rei o no-res” (BOFARULL
1853, II, 453). La expresión también se halla en la obra apócrifa La fi del comte d’Urgell, en este caso
puesta por el anónimo autor en boca del mismo conde, quien por influencia de la madre y la esposa
habría dicho “que ell volia ésser rei, o no-res” (SALAS 1931, 25 y 31).

has nothing to loose by his actions.

The siege of Balaguer
The siege of the town of Balaguer began in early August 1413. The whole family was in the town of
Segre (Balaguer), even the Count’s mother who had moved from Castelló and is said to have said “ab

Desdichadamente, a partir de la primavera los hechos se precipitaron. En el reino de Valencia, a

son fill volie viure o morir” (BOFARULL 1868, I, 486). Once the siege had started Jaume of Urgell met

mediados de mayo, ya recibían órdenes del rey de preparar tropas para ir a combatir a los rebeldes

with his counsel, his advice was that Jaume leave Balaguer and that Isabel negotiate with her nephew

y a las milicias extranjeras que pretendían ocupar castillos y lugares de Aragón en ayuda de Jaume

the King and get the best possible conclusion. Several witnesses stated that Countess Margarida was

d’Urgell. Durante el proceso uno de los principales cargos de que se acusó al conde fue el de haber

against this process and it’s was she who, in the end, convinced her son not to leave, for fear of the

enviado una partida de hombres de diferentes lugares del condado a tomar la ciudad de Lleida por

wrath of the King.

San Juan, aunque el intento no triunfó.

10

The Count had some of those who had been his main supporters at the start of the conflict of

A finales de junio el rey ya ordenaba desposeer al conde de Urgell de todos los señoríos que

succession but were now actively involved with the new King. This was the case of the Count of Car-

tenía en los reinos de Aragón y Valencia. Asimismo, a primeros del mes de julio también ordenaba

dona, who in July wrote to the King regarding the surrender of certain castles and the reports he had

confiscar todos los bienes que fueran del conde Pere para invalidar las donaciones que había hecho

received from the two spies he had sent to Balaguer and Agramunt3.

su hijo Jaume. De esta manera, castigaba no solamente al conde, sino también a las mujeres de la

During the duration of the siege the royal forces were occupying the surrendering towns and

familia, que quedaban en la miseria al perder los derechos que tenían por sus dotes en el patrimonio

villages of the county, until the capital was completely isolated and had began to miss necessities. It

del condado, una medida del todo ilegal. Ante esta situación, donde lo veía todo perdido, el conde se

is known that despite the isolation some people were able to enter the city at night carrying chickens

vio abocado a la resistencia hasta las últimas consecuencias.

and cheese, but, the lack of food reached such a point that the knight Martin López of Lanuza, collected food from the opposing force. He stated later “sabia greu a la dita comtessa perquè ell testimoni
2. ACA, Cancelleria, reg. 2401, f. 36v i 98.

2. ACA, Cancillería, reg. 2401, f. 36v y 98.

3. ACA, Cancelleria, Cartes reials Ferran I, 312.
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El sitio de Balaguer

prenia del real carn o algunes vitualles dient que abans menjaria rates o gats que res que fos dels

El asedio a la ciudad de Balaguer comenzó a principios de agosto de 1413. En aquel momento

enemichs de son fill” (BOFARULL 1868, I, 227). The end of the Count of Urgell describes a scene at the

toda la familia condal se hallaba dentro de la ciudad del Segre, incluso la condesa madre, quien se ha-

oven in Balaguer where the Count of Urgell was asking for bread, because the Palace had not had any

bía trasladado allí desde Castelló porque, según dijo, “ab son fill volie viure o morir” (BOFARULL 1868,

bread for two days, this is quite likely after nearly three months of siege (SALAS 1931, 28).

I, 486). Una vez iniciado el sitio, Jaume d’Urgell reunió a su consejo y este acordó que el conde se
fuera y que la Infanta se quedara para pactar con su sobrino, el rey, y obtener el mejor partido posible.
Diversos testimonios del proceso declaraban que fue la condesa Margarida quien al final convenció a
su hijo para que no se fuera por temor a que la ira del rey fuera contra ella.

Letters to the leaders in Agramunt, the last of Jaume of Urgell
In early August, the town of Agramunt was also being harassed by the governor of Catalonia
Guerau Alemany of Cervelló, a staunch enemy of Count Jaume. It seems that in the first days of the

El conde tenía entonces en contra, incluso, a algunos de los que fueron sus principales partida-

siege two of the agramuntins leaders got a license from the Governor to go to Balaguer to talk to the

rios en el conflicto sucesorio y que ahora ya colaboraban activamente con el nuevo rey. Este era el

Count. One of them, the jurisconsult Andres Sierra, said that while he was with the Count, the knight,

caso del conde de Cardona, quien en el mes de julio escribía al rey sobre las gestiones que había rea-

Ramon Berenguer of Fluvià carried a letter of alliance with the son of the King of England (BOFARULL

lizado para conseguir la rendición de algunos castillos y también de los informes que había recibido

1868 I, 148). This statement supported one of the most serious allegations that was made against the

de dos espías que había enviado a Balaguer y a Agramunt3.

Count, that of allying with foreign forces to take the crown.

Durante el tiempo que duró el sitio, las fuerzas reales fueron rindiendo y ocupando las villas

King Ferran, who had arrived in Balaguer, confident that he would take Agramunt the same day,

y pueblos del condado, hasta que su capital quedó completamente aislada y comenzó a faltar lo

August 4. But the town resisted. Meanwhile, Count Jaume certainly knew about treaties of surrender

más necesario. Gracias al proceso se sabe que, pese al aislamiento, algunas personas habían podido

of Agramunt, and on August 16 sent a letter to the mayor, leaders and notables of the town where he

entrar de noche en la ciudad llevando consigo gallinas y quesos, pero, de toda manera, la falta de

communicated his loyalty and trust, confident that they would have justice “a breu nós haurem tal

alimentos llegó a tal extremo que el caballero Martin López de Lanuza, que como se ha mencionado

esforç que·n sirets molt alegres e confortats per tal forma que nostra justícia serà vista contra tots

resistía al lado del conde, había de conseguirlos a los mismos sitiadores. Dicho caballero declara

aquells qui tiranament nos perseguexen”4. At the same time, he sent another letter to Francesc Sa-

en el proceso que “sabia greu a la dita comtessa perquè ell testimoni prenia del real carn o algunes

costa and the agramuntin nobles, thanking them for the defence of the town and assuring them that

vitualles dient que abans menjaria rates o gats que res que fos dels enemichs de son fill” (BOFARULL

they would be rewarded (VENDRELL et al. 1956, 151-152).

1868, I, 227). La escena en el horno de Balaguer que relata La fi del comte d’Urgell, donde el conde

We do not know whether these letters reached their intended recipients or were intercepted, but

se presentó pidiendo pan, porque en palacio hacía dos días que no lo comían, es bastante verosímil

anyway, the town of Agramunt surrendered on August 20. Previously, Jaume had negotiated the su-

después de casi tres meses de asedio (SALAS 1931, 28).

rrender (GIMÉNEZ 1901, 336), with the agramuntines authorities, where, among other things he asked
that the town continue to be in the hands of the Infanta Isabel, and if that could not be possible, the

Unas cartas a los prohombres de Agramunt, las últimas conservadas de Jaume
d’Urgell

and the men of Forcall and any other foreigners who were in the town. The governor accepted the

A primeros de agosto la villa de Agramunt también se hallaba sitiada por el gobernador de Ca-

pardons for all except in the case of the men from Forcall. These would be urgellistes from villages

talunya, Guerau Alemany de Cervelló, acérrimo enemigo del conde Jaume. Parece ser que durante

near Morella who, during the interregnum had fought against the Castilla troops who had invaded

los primeros días del sitio dos prohombres agramuntenses obtuvieron licencia del gobernador para

the Kingdom of Valencia and then continued to support the Count of Urgell. The men of Forcall, who

ir a Balaguer a hablar con el conde. Uno de ellos, el jurisperito Andreu Serra, declaraba en el proceso

had been prosecuted for this cause and their houses demolished, had sought refuge in the town of

que, estando en presencia del conde, llegó el caballero Ramon Berenguer de Fluvià y se decía que

Agramunt. The terms of the surrender of the town of Agramunt were confirmed by the King in Lleida

traía una carta de alianza con el hijo del rey de Inglaterra (BOFARULL 1868, I, 148). Esta declaración

on January 2 the following year5.

apoyaba una de las más graves acusaciones que se habían formulado contra el conde: la de aliarse
con fuerzas extranjeras para conseguir la corona.

The surrender of the Count of Urgell

El rey Ferran, que se encontraba ya delante de Balaguer, confiaba que Agramunt se rindiera el

As of October, no one could enter or leave Balaguer, because it was surrendering. From the

mismo día 4 de agosto, pero los de la villa resistían. Mientras tanto, el conde Jaume, seguramente

words of the King, we know that the help he received against the Count of Urgell was undeniable, as

conocedor de los tratos de capitulación que hacían los de Agramunt, envió el día 16 de agosto una

he not only got troops, supplies and money from all parts of his kingdoms of Castilla but also there

carta al alcalde, “paers” y prohombres de la villa donde les comunicaba que confiaba en su lealtad

were thousands of soldiers from Castilla at the border ready to intervene when he required them:

y que confiaba aún en que se le haría justicia: “a breu nós haurem tal esforç que·n sirets molt ale-

“ab tan gran esforç e ab poder de dos regnes ço és de Castella e Aragó justats ensemps si lo cas ho

gres e confortats per tal forma que nostra justícia serà vista contra tots aquells qui tiranament nos

requerra serem ben poderososl” (GIMENEZ 1901 , 351).

perseguexen”4. Simultáneamente, envió otra carta a Francesc Sacosta y a los gentilhombres agra-

The besieged suffered many hardships, as the city was continually assulted on all sides by bom-

muntenses, en la cual les agradecía la defensa de la villa y les aseguraba que serían recompensados

bards and other artillery that had damaged parts of the walls and buildings. He also influenced the

(VENDRELL et al. 1956, 151-152).

mood of resistance with the destruction of the countess’s house that Margarida had built near the

No sabemos si estas misivas llegaron a sus destinatarios o fueron interceptadas, pero, de todas
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regent of the king or his eldest son. He also asked for a general pardon for all the people of Agramunt,

monastery.

maneras, la villa de Agramunt se rindió la jornada del 20 de agosto. Previamente se había nego-

From a statement given at the time by the notary Nicolas Cerdà we know some details of the last

ciado la capitulación (GIMÉNEZ 1901, 336), en la cual las autoridades agramuntenses, entre otras

days of the siege. The notary witnessed the meeting with the Count and the leaders and nobles of Ba-

demandas, solicitaban que la villa continuara en manos de la Infanta Isabel y, si no podía ser, que la

laguer in the church of Sant Salvador, where they asked him to save his life, see that all the foreign aid

señoreara el rey o su primogénito. También pedían que se hiciera remisión general de penas a todos

left, so they could meet the demand of the King and not to be considered traitors. A few days later the

los agramuntenses e, incluso, a los hombres del Forcall y otros extranjeros que estuvieran en la villa.

Count reported to the leaders of Balaguer, this time meeting in the church of Sant Miquel, the treaty of

El gobernador aceptaba la remisión de penas, excepto en el caso de los hombres del Forcall. Estos

surrender that had begun between the Infanta and the Duke of Gandia, “si ell se metie en poder del rey

serían urgellistas procedentes de las aldeas próximas a Morella, que durante el interregno lucharon

que serie assegurat de mort e de toliment de membres mas no de presó e axí ells que li consellasen“.

3. ACA, Cancillería, Cartas reales Ferran I, 312.

4. ACA, Cancelleria, Cartes reials Ferran I, 366 i 373.

4. ACA, Cancillería, Cartas reales Ferran I, 366 y 373.

5. ACA, Cancelleria, reg. 2392, f. 147.

contra las tropas castellanas que invadieron el reino de Valencia y que después continuaron dando

The notary also saw a few days after the Infanta had left the city to meet with the King, that he failed

su apoyo al conde de Urgell. Los hombres del Forcall, que habían sido procesados por esta causa y

to repeat the next day, when the Duke of Gandia also spoke to the Count and added: “don Jayme se

cuyas casas fueron derribadas, estarían refugiados en la villa de Agramunt. Las condiciones de la

devie metre aquell dia en poder del senyor rey, axí com de fet si mes aquell matex dia en la vesprada

capitulación de la villa agramuntense fueron confirmadas por el rey, estando en Lleida el día 2 de

e sa mare e les germanes“ (BOFARULL 1868, I, 126-127). Thus, the Infanta left Balaguer on October 31

enero del año siguiente5.

for the second time to speak with her nephew the King and tell him that her husband had agreed to

La rendición del conde de Urgell
A partir de octubre ya nadie podía entrar o salir de Balaguer, si no era para rendirse. Por palabras

surrender the same day. Isabel, who was in an advanced state of pregnancy, had succeeded in their
prayers for the King to spare the life, the mutilation and perpetual exile from their kingdoms of her
husband and also the inhabitants of the city.

del mismo rey se sabe que la ayuda que recibió contra el conde de Urgell era incontestable, puesto

Once Jaume of Urgell left through the door in the wall, he was brought before the King, from

que no solo le llegaban tropas, suministros y dineros de todos los lugares de sus reinos sino también

whom he, on his knees, asked for mercy, in a tragic scene between the two rivals, whom until now

de Castilla y, además, había millares de soldados castellanos en la frontera preparados para intervenir

would not have ever been face to face. The next day, a notary and leader of Balaguer and a church

cuando él lo solicitara: “ab tan gran esforç e ab poder de dos regnes ço és de Castella e Aragó justats

representative are taken to the hut in the royal camp where Jaume is being held, accompanied by

ensemps si lo cas ho requerra serem ben poderosos” (GIMENEZ 1901, 351).

Infanta Isabel. When the Count is asked what he wants them to do and he replies that the Lordship of

Los sitiados sufrían muchas penalidades, ya que la ciudad era combatida continuamente por to-

the city is now the Infanta’s and he orders the surrender of the city: “Jo us conseyll e us man que tota

dos los lados con las bombardas y otras artillerías que derruían parte de las murallas y de los edificios.

vegada que lo senyor rey vos manarà, que·li ubrau les portes de la ciutat de Balaguer. E liurat-li les

También influyó mucho en el ánimo de los resistentes la pérdida por traición de la denominada “casa

claus de la ciutat, si·us o mane. E prestat-li sagraments e homenatges e fealtat” (DOMINGO 1997, 165).

de la comtessa”, que sería el edificio del beaterio que Margarida había mandado construir cerca del

The next day Jaume d’Urgell was taken as a prisoner to Lleida castle and the Infanta remained in the

monasterio de predicadores.

capital of Segre (Balaguer). The following Sunday, King Ferran made a triumphal entry into the city of

Gracias a la declaración en el proceso del notario Nicolau Cerdà se saben algunos detalles de los

Balaguer by the Lleida Gate and freed the inhabitants of any loyalty owed to the Count and the Infanta.

últimos días del sitio. El notario fue testigo de la reunión del conde con los concejales y prohombres

He also ordered that the rest of the family, the mother, three sisters and daughters be moved to Lleida.

de Balaguer en la iglesia de San Salvador, donde estos le pidieron que salvara su vida, viendo que la

Montfar also reports looting of the Palace by soldiers (BOFARULL 1853, II, 537).

gente extranjera se iba y no tenía socorro, y así ellos podrían responder a la petición del rey para no

All family homes and jewels were seized and royal officials had a mandate to repeatedly search

ser considerados traidores. Unos días después el mismo conde informaba a los prohombres balague-

for any that had been pledged. Not only was the Count subjected to the crime of lese majeste, but

rienses, esta vez reunidos en la iglesia de San Miguel, de los tratos de rendición que se habían iniciado

the Countess Margarida and her daughter Elionor were also processed and everything they had was

entre la Infanta y el duque de Gandia: “si ell se metie en poder del rey que serie assegurat de mort e

confiscated for having supported him. The other daughter Cecilia suffered action, she would lose the

de toliment de membres mas no de presó e axí ells que li consellasen.” El notario también vio cómo

dowry she had been left by her father (COSTAFREDA 2011). Infanta Isabel was not subject to either

unos días después la Infanta salía de la ciudad para entrevistarse con el rey, salida que se repitió al día

process, but, like the other women of the family, King Ferran left her devoid of any inheritance, and

siguiente, cuando el duque de Gandia y el conde también hablaron y añadía: “don Jayme se devie me-

with her young children would suffer economic hardship (COSTAFREDA 2013).

tre aquell dia en poder del senyor rey, axí com de fet si mes aquell matex dia en la vesprada e sa mare
e les germanes” (BOFARULL 1868, I, 126-127). Así, la Infanta el día 31 de octubre salió por segunda vez

The situation of county towns after joining the crown

de Balaguer para hablar con su sobrino el rey y comunicarle que su esposo había aceptado entregar-

The economic situation of the peoples of Urgell was very difficult, many were indebted and with

se aquel mismo día. Isabel, que se hallaba en avanzado estado de gestación, había conseguido con

the military conflict many had lost cash and goods. Also, if the debts due to the matter of succession

sus ruegos que el rey perdonara la vida, la mutilación y el exilio perpetuo de sus reinos a su esposo y

and war were not enough, the King also ordered special taxes to be collected from all places that

también a los habitantes de la ciudad.

were Jaume of Urgell’s to help pay for the excessive costs of the lavish celebrations that took place

En el momento en que Jaume d’Urgell salió por el portal de la muralla fue llevado ante el rey, a

during his coronation. Agramunt protested because they considered that they were exempt from

quien suplicó misericordia de rodillas, en una trágica escena entre los dos rivales, que hasta aquel

such demands, and by the end of 1414 they had not paid. The King threatened that if they did not pay

momento no se habrían encontrado nunca cara a cara. Al día siguiente un notario y también concejal

he would seize goods of the Town Hall and of individuals6.

de Balaguer y un nuncio se desplazaron hasta la barraca del campamento real donde tenían detenido
a Jaume d’Aragó, que se hallaba acompañado por la Infanta Isabel. Al preguntar al conde qué habían

10

Balaguer and Agramunt were not under royal command for long, as the young King Alfons soon
gave it to his brother Infant Joan. Later, the town was pledged and sold.

de hacer, les contestó que la señoría de la ciudad la tenía la Infanta, y esta les ordenó la rendición:

For the Jews in the County these were also very difficult years. The King at the end of 1413 re-

“Jo us conseyll e us man que tota vegada que lo senyor rey vos manarà, que·li ubrau les portes de la

cognized that the aljames of Balaguer, Agramunt and Pons were so loaded that violate census and if

ciutat de Balaguer. E liurat-li les claus de la ciutat, si·us o mane. E prestat-li sagraments e homenatges

the creditors did not reduce these debts, Jews should leave these places7. The main Jewish families in

e fealtat” (DOMINGO, 1997, 165). Al día siguiente Jaume d’Urgell fue llevado preso al castillo de Lleida

Agramunt had lent money to the Christian Paeria in order that they could give money to help Count

y la Infanta lo siguió hasta la capital del Segre. Al domingo siguiente el rey Ferran realizó la entrada

Juame. Some of these Agramunt Jews; Isaac Baruch and Samuel of Piera were reported to have tried

triunfal en la ciudad de Balaguer por el portal de Lleida y liberó a los balaguerienses de la lealtad que

to enter Lleida by Sant Joan with the count’s armed men, and declared him innocent but despite their

debían al conde y a la Infanta. También mandó que el resto de la familia, la madre, las hermanas y

advance age, they were sent to prison8. Another of the terms of surrender of Agramunt, where the

las tres hijas se trasladaran a Lleida. Monfar también informa del saqueo del palacio condal por los

King forgave the people who had served the Count, that would not be kept.

soldados (BOFARULL 1853, II, 537).
Todos los bienes de la familia y las joyas les fueron embargados y lo que pudieran tener encomendado o empeñado fue buscado con insistencia por los oficiales reales. No solo el conde fue
sometido a proceso por crimen de lesa majestad, sino que la condesa Margarida y su hija Elionor
también fueron procesadas y les fue confiscado todo lo que tenían por haberle apoyado. La otra hija,
Cecília, no sufrió proceso, pero también perdió la dote que le había dejado su padre (COSTAFREDA
5. ACA, Cancillería, reg. 2392, f. 147.

The selling of the County towns
The negative consequences of the succession process, not only effected Count Juame and his
6. ACA, Cancelleria, reg. 2404, f. 99 i reg. 2386, f. 79.
7. ACA, Cancelleria, reg. 2392, f. 138.
8. ACA, Cancelleria, reg. 2433, f. 134.
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2011). La Infanta Isabel no fue tampoco sometida a proceso, pero, como a las otras mujeres de la fa-

family but it also had serious consequences for their subjects. In addition to having to support the

milia, el rey Ferran la dejó desprovista de patrimonio y con sus pequeñas hijas también pasó muchas

Count with monies for the fight they had to then suffer the sales of their lands and jurisdictions by

penurias económicas (COSTAFREDA 2013).

the new King and his successor to pay for his costs to get the throne. Soon almost all the Catalan,

La situación de las poblaciones condales después de la incorporación a la Corona

donations. As listed by Monfar (BOFARULL 1853, II, 626-639).
In Catalonia, no voice was raised by estates nor royal cities to criticize the donation or sale of

La situación económica de los pueblos del Urgell era muy difícil, puesto que se hallaban endeu-

the towns in the county of Urgell. When they confronted the oligarchic Trastàmara they will face de-

dados con muchos censales y en el conflicto bélico habían perdido muchos bienes. Además, por si

fending their own interests more than those not claiming to represent the earth (BELENGUER 2012).

las deudas por causa de la cuestión de la sucesión y la guerra no fueran suficiente, el rey también or-

However, Joan Mercader, bailiff general of Valencia, one year after the capture of Count Jaume dares

denó que se cobraran tributos especiales en todos los lugares que fueron de Jaume d’Urgell para con-

to criticize the King in a letter where he says that the sales of places to get money “són odioses a tots

tribuir a pagar los excesivos gastos que había tenido durante las fastuosas fiestas de su coronación.

los pobles” and that “és un gran pecat irremissible, sens restitució, que·ls pobles, dels quals a vós

Los de Agramunt reclamaron, puesto que se consideraban exentos de esta especie de peticiones, y

és dat lo regiment per Jhesu Christ, axí en llur benefici, com en lo vostre, vós los venats o donets o

todavía a finales del año 1414 no habían querido pagar. El rey los amenazó con que, si no pagaban, se

alienets, axí com si fossen bous o moltons” (TINTÓ 1979, 241). These words reflected the general sen-

ejecutarían los bienes de la Paeria y de los particulares6.

timent of the peoples concerned in resisting the sale, but had no effect on King Ferran, who took the

El trato de la capitulación donde se pedía que, si Agramunt no podía continuar en poder de la
Infanta, tuviera por señor al rey o a su primogénito, no se cumplió. Balaguer y Agramunt no estuvieron
mucho tiempo en poder real, ya que el joven rey Alfons las cedió muy pronto a su hermano, el infante
Joan. Más adelante, la villa agramuntense fue empeñada y vendida.
Para los judíos del condado también fueron años muy difíciles. El mismo rey, a finales de 1413,
reconocía que las aljamas de Balaguer, Agramunt y Pons estaban tan cargadas de censales y violarios
que, si los acreedores no realizaban una reducción de estas deudas, los judíos tendrían que abandonar estos lugares7. Las principales familias judías de la villa de Agramunt, con los síndicos cristianos
de la Paeria, también tenían que hacer frente a la deuda contraída para ayudar al conde Jaume.
Además, varios de estos judíos agramuntenses, Isaac Baruch y Samuel de Piera, fueron denunciados
por haber intentado entrar en Lleida por San Juan con la gente armada del conde y, pese a que se
declaraban inocentes y tenían una avanzada edad, fueron a la cárcel8. De esta manera, otro de los
tratos de la capitulación de Agramunt, en que el rey perdonaba a los habitantes que habían servido al
conde, tampoco se habría cumplido.

Las ventas de los pueblos del condado
Las consecuencias negativas del proceso sucesorio, del resultado de la elección y del procesamiento de Jaume d’Urgell caerán, en primera instancia, no solo sobre la familia condal, sino también
sobre sus súbditos. Además de tener que ayudar al conde en los gastos y en la lucha, tendrán que
sufrir los perjuicios derivados de las ventas de lugares y jurisdicciones, que servirán al nuevo rey y
a su sucesor para pagar a quienes les habían ayudado a obtener el trono y para conseguir recursos
económicos. En poco tiempo habrán enajenado casi todos los dominios catalanes, aragoneses y valencianos del conde, una lista muy larga de ventas y donaciones que ya enumeró Monfar (BOFARULL
1853, II, 626-639).
En Catalunya, ni por parte de los estamentos, ni de las ciudades reales, no se elevará ninguna
voz para criticar la donación o venta de los pueblos del condado de Urgell. Cuando estos estamentos
pactistas y oligárquicos se enfrentarán a los Trastámara, lo harán defendiendo más sus propios intereses que no los de la tierra que decían representar (BELENGUER 2012). En cambio, Joan Mercader, alcalde general de Valencia, un año después de la confiscación al conde Jaume, se atrevió a reprochar
en una carta al rey que las ventas de lugares para conseguir dineros “són odioses a tots los pobles“ y
que “és un gran pecat irremissible, sens restitució, que·ls pobles, dels quals a vós és dat lo regiment
per Jhesu Christ, axí en llur benefici, com en lo vostre, vós los venats o donets o alienets, axí com si
fossen bous o moltons” (TINTÓ 1979, 241). Unas palabras que, reflejando el sentimiento general de
los pueblos afectados que se resistieron a su venta, no tuvieron ningún efecto sobre el rey Ferran, a
quien le vinieron muy bien los dominios embargados al conde de Urgell para premiar a sus partidarios
y afianzarse en el poder.

6. ACA, Cancillería, reg. 2404, f. 99 y reg. 2386, f. 79.
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Valencian and Aragonese domains of the Count have been alienated by a very long list of sales and

7. ACA, Cancillería, reg. 2392, f. 138.
8. ACA, Cancillería, reg. 2433, f. 134.

domains seized from the Count of Urgell to reward his supporters and affirm his power.
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