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E l primer matrimoni de l’infant Joan, el primogènit d’Aragó, havia de 
ser amb una princesa de França, Joana de Valois, filla del rei Felip VI.  
De camí cap a Perpinyà, on s’havia de celebrar la boda, Joana va haver 

de detenir-se a Béziers, on se li va declarar una greu malaltia. Assabentat de  
la notícia, el primogènit, disfressat i acompanyat de trenta cavallers, va cavalcar 
ràpidament cap a la ciutat llenguadociana on va veure per primera i darrera 
vegada la princesa: «pur romanticisme», com apuntava Rafael Olivar.1 Un 
any més tard arribà una altra proposta de matrimoni, amb Mata d’Armanyac 
(Mathe d’Armagnac), filla del comte d’Armanyac. El casament per poders se 
celebrà el març de 1373 al castell de Lautrec, i les bodes a la catedral de 
Barcelona, el mes d’abril. Després d’uns cinc anys d’excel·lent convivència, 
la pacífica i malaltissa Mata morí, el 1378. Dos anys més tard el rei i el 
primogènit tornaven a sospesar propostes de matrimoni. L’any 1380 Joan 
es casà, al castell de Perpinyà, amb Violant (Yolande) de Bar, una tercera 
princesa francesa, aquest cop contra el desig del seu pare, que hauria volgut 
unir-lo amb Maria de Sicília. Joan, que començà a regnar el 1387, va sentir 
sempre un gran afecte per Violant, que va exercir una influència evident tant 
en la forma de vida i els usos culturals de la cort com en els afers de govern 
i en la diplomàcia.2 Tant és així, que l’aragonesa Maria de Luna, esposa de 
Martí l’Humà, després de la mort del seu cunyat sentenciava, en una carta al 
rei d’Anglaterra i amb una fórmula avui cèlebre entre els historiadors: «havia 
muller francesa e era tot francès».3 

Algunes de les opcions profranceses de Joan el Caçador contrasten sonorament 
amb les reserves del seu pare, com ara l’adhesió a la causa del papa Climent VII 
d’Avinyó, abandonant la política d’«indiferència» davant del Cisma de l’Església 
que havia mantingut el rei Pere. Però en el terreny cultural les predileccions de 
Joan el Caçador –sempre secundades per la seva companya Violant– només 
representen un moment d’especial intensitat pel que fa a l’emmirallament en 
la cultura de la cort reial de França. Més enllà de les conjuntures polítiques, 
l’obertura cultural cap a França fou una constant abans i després del regnat de 
Joan el Caçador,4 ja fos a través del veí Llenguadoc o bé enllaçant directament 
amb París i els territoris de la langue d’oïl. Com tantes altres corts europees, 
la cort catalanoaragonesa se sentí permanentment atreta pels models culturals 
patrocinats pels reis i els prínceps de la casa de Valois. En temps de Carles V  
de França, dels seus poderosos germans –els ducs de Berry, d’Anjou i de 
Borgonya–, i durant el regnat del problemàtic Carles VI, la política de prestigi 
i la gran acció de mecenatge dels reis i prínceps de la flor de lis sintonitzaven 
amb l’extraordinari dinamisme creatiu dels artistes de la França septentrional, 
especialment dels territoris del nord, dels flamencs –el comtat de Flandes, 

Obres i artistes de França i dels Països Baixos  
a Catalunya al voltant de 1400. Manuscrits il·luminats, 
pintura sobre fusta, vitralls, brodats i tapissos 
Rafael Cornudella
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malgrat les seves pulsions centrífugues, era part del regne de França– i d’altres 
artistes dels Països Baixos. La capacitat increïble d’aquests territoris de l’eix 
francoflamenc –o potser millor, franconeerlandès– d’exportar models i obres, 
però també artistes, juntament amb la demanda catalana, fou sens dubte el 
principal factor que explica la renovació de les arts figuratives a Catalunya a 
l’entorn del 1400. 

Expressió combinada de les virtuts aristocràtiques de la liberalitas, la 
magnificentia i l’splendor, l’intercanvi de regals era un hàbit característic de les 
corts i, en el cas específic de les connexions entre França i la Corona d’Aragó, un 
repàs sumari d’alguns d’aquests episodis de seguida posa en relleu el lideratge 
cultural francès. La gamma dels possibles obsequis era extensa: cavalls, 
animals per a la caça, animals exòtics, relíquies, joies, peces d’orfebreria i tota 
mena d’objectes sumptuaris, i per descomptat llibres, que podien ser objectes  
de gran luxe, escrits en pergamí i luxosament il·lustrats i enquadernats. Joan de  
França, el duc de Berry –que en primeres núpcies s’havia casat amb Joana 
d’Armanyac, germana de Mata, i d’altra banda era oncle de Violant de Bar–  
va tenir un paper crucial en aquest terreny. Posem algun exemple, sense exhaurir 
el material conegut. L’any 1383 l’infant Joan, el primogènit d’Aragó, comunicava 
al duc de Berry que li enviava «dos rocins genets, un mortadel, una adarga, un 
bacinet, [y] un tragacet ab uns sperons, per que per amor nostra cavalquets a 
la geneta», i li donava les gràcies per la Bíblia i el De Civitate Dei que li havia 
demanat, afegint si li podia remetre també l’altra part de la Bíblia i un Tit Livi.5 
El desembre del mateix any l’infant Joan escrivia al camarlenc del rei de França 
pregant-li que li enviés bons llebrers de Bretanya i també «lo libre dels mira- 
cles de madona santa Maria, qui fou del rei de França, a qui Deus perdó».6 
L’esposa de Joan, Violant de Bar, es mostra tant o més activa en la recerca de 
llibres, insistint particularment en la literatura francesa. El març de 1383, per 
exemple, li agraïa al seu oncle, el duc de Berry, la tramesa del Roman de la 
Rose, «lo qual és fort bo e bell».7 El mateix any, a l’octubre, Violant demanava 
al seu espòs que li enviés dos llibres en francès, «lo un es del rey Meliadux 
[Meliadus] e del bon cavaller sens pahor [le Bon Chevalier sans Peur] e de Gurin 
lo cortes [Guiron le Courtois] e de Donahi lo ros [Danain le Roux] ab altres 
cavallers molts, e l’altre es de Tristany astoriat [és a dir, il·luminat]».8 Deu 
anys més tard (agost de 1393), per posar un altre exemple, Joan el Caçador 
comunica al duc de Berry que li envia la desitjada pedra betzar, bona contra 
tot tipus de verí, juntament amb dues mules i cinc camells, així com el llibre 
de Marco Polo.9 

A més dels reis i prínceps de la casa de Valois, cal tenir presents les relacions 
amb altres nobles francesos, incloent els grans senyors meridionals, els comtes 
d’Armanyac –ja hem vist que el duc de Berry i Joan el Caçador es casaren 
respectivament amb les germanes Joana i Mata d’Armanyac– i els comtes de 
Foix. Unes relacions condicionades, certament, pels vaivens i avatars polítics 
de l’escenari extremadament conflictiu de la França immergida en la Guerra 
dels Cent Anys. Si hem de jutjar per la correspondència, un moment especial 
en les relacions de Joan i Violant amb el carismàtic i inefable Gastó Febus es 
detecta en els darrers anys de vida del príncep llenguadocià i bearnès (mort 
l’agost de 1391).10 L’any 1389, per exemple, el rei d’Aragó escrivia al comte 
de Foix anunciant-li que li remetia el rossí blanc que li havia demanat –«lo 
qual havem cobrat de nostre car frare lo duc de Montblanch», és a dir, l’infant 
Martí– i pregant-li que ell li enviés el Livre de la Chasse, «lo libre que vos 

havets fet de la caça o trellat de aquell». A la vegada desitjava que li remetés 
dos llebrers –«no dels pus grans mas ben leugers»– i dos dels seus músics 
o ministrers, «Ubalin» i «Johani», amb llurs instruments. Música, cacera, 
lectura de llibres francesos: la carta resumeix a la perfecció quines eren les 
coses que més entusiasmaven els reis Joan i Violant. Al mateix comte de Foix, 
la reina li agraïa uns mesos més tard l’expedició de «lo libre molt bell e bo de 
Guillem de Maixaut» (Guillaume de Machaut), prometent-li que li tornaria 
després d’haver-lo llegit.11 

L’exemplar del Livre de la Chasse que el comte de Foix trameté al rei Joan no 
estava il·lustrat: en una carta que li envià el 28 d’abril de 1389, Joan acusa 
recepció de l’obra i li diu que la fa il·luminar perquè s’entengui millor.12 No 
resulta fàcil identificar algun d’aquests llibres, esmentats a la correspondència, 
amb exemplars conservats. Sabem, per exemple, que les obres de Guillaume de 
Machaut ja eren conegudes a la cort catalanoaragonesa abans que hi pervingués 
l’exemplar prestat per Gastó Febus, però la correspondència suggereix que 
aquest exemplar devia ser millor i més complet. De fet, és molt possible que a la 
mort del comte de Foix no se li hagués tornat el llibre, i també és ben probable 
que es tractés del famós «còdex Vogüé», conservat avui al Corpus Christi 
College de Cambridge13 (cat. núm. 1). Datable entre 1363 i 1377, es tracta de 
la còpia més antiga i textualment acurada que tenim d’aquestes obres, i està 
profusament il·luminat pel Mestre de la Bíblia de Jean de Sy, amb contribucions 
del Mestre de la Coronació de Carles V, el Mestre de Jean de Mandeville i el 
Mestre de les Grandes Chroniques de Carles V.14

Tenim moltes dades sobre el gust i el consum musicals a la cort de Joan i 
Violant, i també sobre els trobadors, xantres i ministrers que reclutaren, molts 
d’ells francesos, flamencs o alemanys.15 No cal insistir ara que la incorporació 
de l’ars nova musical fou un fenomen paral·lel al de l’aggiornamento cultural en 
l’àmbit de les arts figuratives, amb la salvetat, naturalment, que Joan i Violant 
prestaren molta més atenció a la música i a la poesia que a les arts visuals. Pel que 
fa a l’àmbit de la il·luminació del llibre tenim més aviat poques dades sobre les  
iniciatives de Joan i de Violant, mentre que estem més ben informats sobre  
les del seu germà Martí l’Humà i de la seva esposa Maria de Luna, això sí, després 
de pujar al tron. Tampoc no disposem d’un inventari de les biblioteques de 
Joan o de Violant, mentre que tenim l’inventari post-mortem dels béns mobles 
de Martí, inclosos per descomptat els llibres. Els pocs llibres il·lustrats que  
es conserven i podem relacionar amb més o menys certesa amb la promoció 
de Martí –el més cèlebre és el Breviari conservat a la Bibliothèque nationale de 
France– demostren que els il·luminadors al seu servei, la major part catalans 
i valencians, tingueren accés a una gamma significativa de models francesos i  
francoflamencs. Ara bé, hi hagué algun il·luminador procedent d’aquest 
àmbit que arribés a treballar per al rei i que pogués influir els il·luminadors 
autòctons? Els documents fins avui exhumats no semblen donar-nos la clau. 
Un il·luminador francès anomenat «Johanni», que havia promès treballar per 
al rei Martí, va fugir per posar-se al servei de l’arquebisbe de Saragossa, la qual 
cosa va motivar una carta del rei al prelat, datada de l’abril de 1403, on li 
demanava que fes tornar el francès. Però no sabem res més de l’afer i l’episodi 
és relativament tardà. Altres dades, esparses, sobre la presència d’il·luminadors 
francesos, són difícils d’avaluar, com un contracte d’afermament, autoritzat a 
Barcelona el 16 d’agost de 1389, en virtut del qual un «Stephanus Truilini, 
illuminator tam de penna quam de pinsello, oriundus de Villa Nova Regis 
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E n el darrer quart del segle xiv uns nous objectes, de gran valor material 
i fascinant bellesa, seduïren la reialesa europea i vitalitzaren un elitista 
mercat sumptuari. Ens referim a petites escultures d’or, esmaltades amb 

colors inèdits –el blanc opac, el vermell transparent– i enriquides amb pedres 
precioses que n’augmenten el cromatisme i la lluminositat; suggestius motius 
resolts amb un lleuger puntejat recobreixen les superfícies d’or sense esmaltar. 
Aquesta exclusiva producció –historiogràficament coneguda com Goldemail-
plastik o émaux sur ronde-bosse d’or–1 es considera una de les millors expressi-
ons de l’atmosfera senyorial que envaeix les corts franceses dels Valois, del seu 
estil de vida luxós i sofisticat, del seu desig d’exhibir el poder amb la fastuositat. 
Atès que la resta de corts europees dels volts del 1400 també cercaren amb 
afany aquests productes sumptuaris, no sorprendrà que s’hagin considerat, en 
el camp de l’orfebreria, els més representatius del gòtic internacional, altrament 
etiquetat «art de cort». Nobles i grans prelats, burgesos i mercaders enriquits, 
imitaren els hàbits curials i maldaren per aconseguir algun joiell obrat a la nova 
guisa, com bé ho certifiquen els inventaris.

L’obratge d’aquestes peces exigia gran creativitat i domini tècnic; per això és 
possible que d’entrada romangués restringit a un grup de tallers parisencs 
actius sobretot durant el regnat de Carles VI (1380-1422). Atès que al tom-
bant del 1400 París és cruïlla d’itineraris artístics i foyer de grans mestres no 
sorprèn que la recent historiografia plantegi l’interrogant ¿art parisien ou Got-
hique international?2 La pregunta és del tot escaient si s’aplica a la producció 
sumptuària, car la primacia de la capital francesa, com a centre de creació 
i comerç dels émaux sur ronde-bosse d’or, sembla a hores d’ara indiscutible. 
No debades s’ha parlat d’una âge d’or de l’orfebreria parisenca, d’una època 
daurada que se serveix precisament d’aquest metall preciós per a les creaci-
ons més selectes, i s’ha posat en entredit la noció, menys precisa, d’orfebreria 
francoborgonyona.3 

El novell i desitjat producte parisenc es va difondre mitjançant intrèpids mer-
caders que en facilitaren el comerç. Però també circulà, com a regal de gran va-
lor econòmic, per l’espessa trama de relacions familiars i diplomàtiques teixida 
entre les cases reials i ducals. La cort d’Aragó no en va romandre al marge. El 
tarannà francòfil de Joan I (1387-1396), nodrit per l’ascendència francesa de les 
seves esposes Mata d’Armagnac i Violant de Bar, va propiciar el gust, la moda 
i la conveniència de posseir joyaux de gran valor. La tendència es va mantenir 
ben bé fins a mitjan segle xv, car Alfons el Magnànim, durant el seu llarg reg-
nat (1416-1458), mostrà el gust –però també l’interès pragmàtic– per aquestes 
peces sumptuàries. 

«Iocalia ornamentaque cappellae et alia pretiosissima bona» 
Orfebreria a Catalunya a l’entorn del 1400 
Joan Domenge
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La producció autòctona dels obradors catalans entre 1380 i 1430 fou de dem-
ble més conservador. Es continuà treballant l’argent d’acord amb les tipologi-
es i tècniques tradicionals; les peces s’exornaren amb esmalts transparents de 
qualitat ben destacable, però ancorats en les tècniques d’ascendència siene-
sa. L’arribada de les noves creacions a terres catalanes,4 acompanyada d’una 
important migració d’orfebres del nord –alguns de París– feren conèixer els mo- 
dels i les tècniques de la metròpoli francesa. L’abast d’aquestes influències és enca-
ra difícil de calibrar per la manca d’estudis i per la poca claredat dels documents 
que indiquen la propietat de les peces, però no la procedència ni els artífexs.

El biaix entre obra documentada i conservada és abismal. Si una part de l’argen- 
teria religiosa ha aconseguit superar els avatars històrics, les mostres de l’orfe-
breria civil i la joieria del gòtic internacional són gairebé testimonials. Per fer-
nos-en una idea cal recórrer als inventaris que descriuen les obres amb detall 
i confiar en la fidelitat dels pintors, escultors i miniaturistes coetanis a l’hora 
de representar-les. També resulten de gran utilitat els documents notarials que 
es redacten quan els valuosos objectes deixen les cambres reials per passar a 
mans d’onerosos mercaders i d’institucions que els reclamen com a penyora 
de quantiosos préstecs. És el que fa Martí l’Humà l’any 1402: empenyora cinc 
riquíssimes joies per poder recuperar altres iocalia, ornamentaque cappellae et 
alia pretiosissima bona.5

L a vitalitat comercial de Barcelona i el desig de novetats «a la francesa» de la 
cort de Joan I pogueren ser forts reclams per a marxants de joies i pedres 

precioses. La cort no sols comprava perles a Montpeller, pedres precioses a Avinyó 
i joies de París, sinó que sucumbia davant l’oferta dels orfebres-marxants arribats a 
Barcelona. Es coneix el nom d’alguns proveïdors com Bartomeu Conrós i Guillem 
Gaudemar, del Puèi (Puy-de-Dôme) que serviren fermalls, vergues, nosques, 
collars o paternòsters d’or, primer a Violant i després a Maria de Luna. No sabem, 
però, on s’havien obrat els béns amb els quals mercadejaven aquests occitans.6

En temps de Joan i Violant els francesos ja es trobaren amb uns rivals de primer 
ordre: els mercanti di preziosi genovesos. Prínceps de les corts europees més 
fastuoses sol·licitaren els seus serveis i feren inversions exorbitants, traient-los 
de les mans joies i pedres de gran valor.7 A la cort d’Aragó es presentaren, 
amb mercaderies de luxe, Luquí i Francí Scarampo, Nicolò Galamanni –el qual 
pogué vendre a Joan I un balaix o diamant valorat en 10.200 florins!– i tres 
germans que gaudiren d’avantatjosos tractes comercials: Jaume, Pere i Joan Pa-
lomar, de Santo Romulo.8 Traspassat el rei, aquests genovesos cercaren els fa-
vors dels nous sobirans, Martí i Maria de Luna, els quals els dispensaren agom-
boladores proteccions i els compraren joies, pedres i perles d’altíssim preu. La 
passió de Maria per les perles –que ja s’havia manifestat en la seva joventut, 
comprant-ne al genovès misser Marco de Mari– s’acusà un cop fou reina; Jaume 
Palomar n’hi oferí cinc que costaren 1.000 florins i en pagà uns altres 700 per 
una única perla que li proporcionà Joan Palomar.9 És cert que l’afany d’inversió 
i/o d’ostentació podia impulsar compres com aquesta o com els duarum lapi-
darum vacatorum balaxos que el rei Martí adquirí, amb molt d’esforç, a Jaume 
Palomar. Però no podem oblidar les propietats que s’atribuïen a les pedres i que 
el rei de ben segur coneixia, car en la seva llibreria s’hi trobaven textos que en 
parlaven. Segons un lapidari català, el balaix allibera de mals pensaments i de 
luxúria, porta pau entre enemics i és un contraverí, propietats que no devien 
deixar indiferent el sobirà.10

Joan Palomar, a més de marxant de joies, fou un hàbil orfebre que va atendre 
comandes importants de la cort i fou honrat amb la distinció d’«argenter de 
casa del senyor rei». Martí li comanà dos poms i dos ceptres d’or per a la seva 
coronació, tres reliquiaris per a la capella i potser també una barca d’or que el 
rei, apurat, manava convertir en florins el 1403. També la reina gaudí de les se-
ves habilitats, puix li féu una corretja d’or i un collar «de la divisa de la corona 
doble del senyor rey de Sicília», emblema al qual ens referirem més endavant.  
A la fi del seu regnat –Maria va morir el 1406– un altre argenter forà, ara del 
nord, s’havia guanyat la seva confiança. Todorich de la Vort, natural de Bosco-
ducis (Bois-le-duc, en el Brabant) li daurava peces i obrava petits objectes d’or 
entre els quals destaca, altre cop, un collar «de la corona doble de Cicília». 
Martí també atreia a la cort artistes septentrionals; un argenterius domini regis, 
Lluís de Gant, treballava a València pels volts de 1408.11 

La presència d’aquests mestres de la Ligúria i del nord d’Europa coincidí amb 
una important afluència d’argenters i marxants vinguts de territoris de l’antiga 
Occitània.12 En els primers quinze anys del segle, la llista d’aquells que proce-
deixen del Puèi i d’altres ciutats de l’Alvèrnia passa la dotzena i permet imaginar 
una colònia de mestres que cooperen laboralment i s’ajuden en la resolució del 
seu quefer quotidià, car constitueixen societats, accepten aprenents que proce-
deixen de les seves terres i s’assisteixen mútuament quan cal, com en el moment 
de dictar testament. Però ens manquen notícies de la seva activitat professional. 
Com ja s’ha destacat,13 només en un cas sabem que Pere Gabet i Baconier es 
comprometeren l’any 1408 amb un mercader de Barcelona a realitzar, amb or 
i esmalts, paternòsters, collars, esquerpes i fermalls amb pedreria. O sigui, una 
producció seriada destinada al lliure mercat on s’abastiria una clientela que 
tenia mitjans per satisfer aquests capricis. Probablement la competència dels 
mestres forans va empènyer algun autòcton a cercar fortuna en altres terres;  
és el cas dels argenters P. Roca i B. Salvador que l’any 1404 formaren una so-
cietat amb el mercader barceloní Pere Orts per anar a «les parts del regne de 
Portogall e en special a Lisbona» i estar-s’hi tres anys per «obrar de argenteria e 
de lurs altres negocis bons e honets».14

A la segona dècada de la centúria fan la seva compareixença una sèrie d’orfe-
bres vinguts de París, entre els quals sembla destacar Lluís Boteus, argenter 
i lapidari (1414-1420). Per bé que es desconeixen llurs treballs, la seva pre-
sència a Barcelona devia contribuir a dinamitzar la producció sumptuària i 
a obrir l’orfebreria catalana a les formes i tècniques parisenques del 1400.15 
Els comptes de la tresoreria de Ferran I (1412-1416) certifiquen l’arribada de 
nous argenters septentrionals i permeten sospitar que la casa reial fou la seva 
principal valedora. Hanaquí Augeni «mestre d’obrar or i argent de casa del 
senyor rei» treballà amb regularitat per a Ferran i les despeses sumptuàries 
del primogènit Alfons i de l’infant Joan revelen que entre 1412 i 1415 Rigaut 
Sauner, argenter del senyor rei, Guillamí Albier, fincat a València i Jacomí de 
Riya reberen encàrrecs d’objectes d’or com cinturons, collars, cadenes, etc.16 
Sembla que Sauner fou molt apreciat a la cort, car el rei li procurava l’any 
1418 una casa a l’Aljaferia on pogués manufacturar les obres que li havia 
sol·licitat. Però no es va limitar als encàrrecs reials, puix el 1414 venia un 
lot d’objectes d’or i argent a una barcelonina, senyal que tenia un estoc per  
al lliure comerç, i es comprometia a obrar una corretja i dos collars d’or per a  
un cavaller d’Aragó.17 L’orfebre del Brabant Teodoric de la Vort, que havia 
treballat per a Maria de Luna, romangué vinculat a la cort, coincidint amb 

Fig. 1. Portapau de Sixena o de Pere d’Urgell, cap a 1400-1410. 
Localització desconeguda (abans del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya)
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Mestre de la Bíblia de Jean de Sy
(c. 1350-1380)

Mestre del Llibre de la Coronació 
de Carles V de França
(c. 1355-1380) 

i altres

Obres completes de Guillaume  
de Machaut
c. 1370-1372

Pergamí, 390 folis (pergamí medieval i pergamí modern)
314 x 220 mm (text 220 x 163 mm majoritàriament a 
dues columnes, 40 línies, pautat amb tinta)

Corpus Christi College, Cambridge, dipòsit de la  
James E. & Elizabeth J. Ferrell Collection

Escriptura: gòtica librària (textualis)

Enquadernació: Plaques de fusta revestides de pell 
de cabra espanyola o italiana, compartiments centrals 
gofrats amb claus daurats i restes d’un blasó embotit, 
segle xv

Història
Carles de Navarra (1332-1387) (?); Gastó Febus (1331-1391) (?); 
Violant de Bar (1365-1331); Alfons el Magnànim (1396-1458); 
biblioteca reial de Navarra; família Vogüé; família Wildenstein.

Bibliografia
Latrie 1877, XXVIII-IX; Reaney 1969, p. 342-368; Keitel 1982,  
p. 81-82; Avril 1982, p. 125-126; Bent 1983; Earp 1989; Earp 1995 
p. 84-85, núm. 3, p. 134-135.

E l poeta i músic de la cort francesa Gui-
llaume de Machaut (c. 1300-1377) sol ser 
considerat el compositor més important 

de la baixa edat mitjana.* Aquest és el manuscrit  
més antic de les seves obres completes i també el  
més acurat des d’un punt de vista textual. Proba-
blement fou preparat sota la supervisió de l’au-
tor perquè ell mateix el pogués presentar. Inclou 
totes les composicions poètiques i musicals més 
importants de Machaut, entre elles les balades, 
els lais, els motets i la versió polifònica més an-
tiga de la missa, la Messe de Notre Dame per a 
quatre veus. Conté 235 pàgines amb música. Es 
tracta d’una de les diverses antologies mixtes de 
l’obra de Machaut realitzades en vida de l’autor. 
La més antiga amb menys textos i conservada 
a París, a la Bibliothèque nationale de France 
(ms. fr. 1586), conté també miniatures esplèn-
dides, entre elles, dues de realitzades pel prin-
cipal pintor d’aquest manuscrit. Data d’entre el 
1350 i el 1356 aproximadament. La segona és 
el present manuscrit, datable segons referències  
internes entre el 1362 i el 1377, tot i que proba- 
blement es va fer el 1370 o poc després. Aquest 
manuscrit, al seu torn, va ser el model per a 
una tercera còpia també a París, a la Bibliothè-
que nationale de France (ms. fr. 1585) realitza-
da amb seguretat també a la dècada de 1370. 
Entre altres còpies originaries del segle xiv 
hi ha la de la Bibliothèque nationale de France 
(ms. fr. 9221) propietat del duc de Berry. Sembla 
que totes elles es van fer per a la família de Carles 
V o per a membres de la casa reial.

Aquest manuscrit té cent-divuit miniatures, 
entre elles escenes cavalleresques, mitològiques 
o d’història natural. Algunes van emmarcades 
amb el vorell tricolor de la família reial francesa. 
El principal il·luminador és el Mestre de la Bíblia 
de Jean de Sy, anomenat així per ser l’autor d’un 
manuscrit realitzat per a Joan el Bo (m. 1364) 
(Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 1537). 
Aquest artista va ser conegut també com el «Maî-
tre aux boqueteaux» perquè acostumava a posar 
turons amb bosquets al fons de les il·lustracions. 
El present manuscrit inclou també miniatures del 
Mestre de la Coronació de Carles V, el Mestre de 
Joan de Mandeville i el Mestre de les Grans cròni-
ques de Carles V, esmentats segons les seves obres 
respectives: Londres, British Library, Cotton ms. 
Tiberius B. VIII; París, Bibliothèque nationale de  
France, ms. nouv. acq. fr. 4515, i París, Bibliothèque  
nationale de France, ms. nouv. acq. fr. 2813, totes 
elles pintades per a Carles V. La distribució d’estils 
en el manuscrit de Machaut es correspon bàsica-
ment amb els diferents quaderns amb què es va 
formar el llibre, cosa que fa pensar que l’obra sense 
relligar es va dividir en diverses parts perquè les 
il·luminessin simultàniament diferents pintors de 
la cort reial.

Aquest exemplar podria haver estat fet per a 
Carles de Navarra (1332-1387), cosí del rei i des-
tinatari d’alguns dels poemes. Poc després, però, 
va pertànyer gairebé amb seguretat a Gastó Febus 
(1331-1391), comte de Foix, autor del Llibre de la 
caça i nebot per matrimoni de la reina Joana de 
Borbó, esposa de Carles V. La solapa inclou la divi-
sa familiar dels comtes de Foix: «Jay belle dame». 
En una carta de juny del 1389, Violant de Bar 
(1365-1431), reina d’Aragó, escrivia a Gastó Febus 
per agrair-li el préstec del seu manuscrit de Gillau-
me de Machaut. Altres cartes posteriors, del 1390 
i el 1391, suggereixen que la reina mai no el va re-
tornar. Existeix una descripció detallada que situa 
a València l’any 1417 el que segurament és el pre-
sent volum, com a obra número 17 de l’inventari 
d’Alfons el Magnànim (1396-1458), rei d’Aragó  
i de Sicília. Les restes del blasó de la coberta coinci-
deixen, a més, amb l’escut d’Aragó. Possiblement 
el manuscrit va romandre a València fins que el 
1811 les tropes franceses van dispersar el que que-
dava de l’antiga col·lecció reial. En aquell moment 
podria haver passat a les mans d’un mariscal na-
poleònic, el comte de Vogüé (1769-1839), els des-
cendents del qual el tenien encara en el seu poder 
al segle xix. En la literatura musical aquest manus-
crit es coneix com a «còdex Vogüé» o «Vg». Va ser 
venut per la família Vogüé probablement a Nathan 
Wildenstein (1851-1934) i va romandre en poder 
d’aquesta família a Nova York, famós però força 
inaccessible, fins que els propietaris actuals el van 
adquirir i més tard el van cedir generosament en 
dipòsit al Corpus Christi College.

Cristopher de Hamel

Cavallers atacant un castell sarraí, f. 335
* Aquesta entrada de catàleg fou publicada en anglès 

a De Hamel 2005.f. 334v
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Jean de Toulouse
(actiu a Avinyó, c. 1380-1414)

Missale Parvum
Última dècada del segle xiv

Pergamí
285 x 210 mm, 156 folis
Espanya. Ministeri de Cultura. Arxiu de la Corona 
d’Aragó, Sant Cugat, ms. 29

Història
Sant Pere de Rodes (?); Abadia de Sant Cugat del Vallès; 
Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó.

Exposicions
Madrid 1929.

Bibliografia
Gudiol Cunill 1926a, p. 257; Domínguez Bordona 1930, p. 28; 
Domínguez Bordona 1932, p. 18; Domínguez Bordona 1933a,  
p. 36; Rosell 1937, p. 53-54; Domínguez Bordona 1962a, p. 187; 
Bohigas 1965, p. 210; Janini 1980, p. 46; Planas 1998, p. 75-77; 
Alcoy 2000, p. 115-116; Yarza 2001, p. 53-54; Lorés 2002,  
p. 232-234; Alcoy 2005b, p. 194-196; Avril 2006, p. 141; Manzari 
2006, p. 260-264, 344-345.

E l manuscrit prové de l’abadia de Sant Cu-
gat del Vallès, però probablement fou rea-
litzat per a la de Sant Pere de Rodes, ja que 

la dedicació de l’església d’aquesta abadia es troba 
al calendari.1 El calendari és molt ric en sants i cul-
tes difosos a l’àrea catalana i francesa. Entre els cul-
tes de la península Ibèrica hi trobem: Julià i Basilis-
sa, Vicenç d’Osca, Emerenciana de Terol, sant Tirs, 
Eulàlia de Barcelona, Jordi, Revelació de sant Mi-
quel, sant Baldiri, Justa i Rufina, Cugat, Feliu de 
Girona, Just i Pastor, Invenció de la Santa Creu, 
Eufèmia d’Orense, Cosme i Damià, santa Fe d’Agen 
–les relíquies de la qual es custodiaven a l’abadia 
de Sant Cugat–, Narcís de Girona, Passio ymaginis 
Domini, Aciscle i Victòria de Còrdova, Leocadia de 
Toledo, Santa Eulàlia de Mèrida, Pau de Narbona.

A més de nombrosos sants francesos, com Bri-
ci, Remigi, Martí, Albí, Quintí, Medard, Donacià 
i Rogacià de Nantes i Maià de Villemagne, hi ha 
un cert nombre de cultes de la França meridio-
nal, com Ponç de Cimiez –venerat a Montpeller–, 
Maria Magdalena, Genís d’Arle, Ermengol de Nar-
bona, Antoní de Pamiers, Salvi d’Albi, Amanci de 
Rodez, Amarant d’Albi i Marçal d’Avinyó.

El còdex no conté el missal plenari, sinó un re-
cull més breu de misses per a l’any litúrgic i devo-
cions particulars. Consta de: Calendari (f. 1r-6v), 
Ordinari (f. 7r-9r), Temporal (f. 9v-82v), Ordinari 
(f. 82v-104v), Santoral (f. 105r-128r), Comunió 

dels sants (f. 129r-136v), Misses votives (f. 136v-
155v), Missa de sant Antoni Abat (f. 155v-156v), 
Missa de sant Restitut (f. 156v).

El text és distribuït en dues columnes de  
28 línies i està redactat en una gòtica librària fran-
cesa (textura). Hi apareixen rúbriques amb els tí-
tols i les instruccions litúrgiques. La dedicació del 
Missal a Sant Pere de Rodes és senyalada per la fes-
tivitat del 5 d’octubre: «Dedicatio ecclesie sanctii 
petri rodensis.» També la presència de la Translació 
i de l’Octava de Sant Benet corresponen a una des-
tinació a un monestir benedictí. La introducció de 
les Misses d’Antoni Abat i de Restitut, copiades al 
final després de la Comunió dels sants, serveixen per 
posar en relleu aquests dos sants: és versemblant 
que Restitut s’identifiqués amb el primer bisbe de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, a la França meridional. 
L’ execució del còdex per a un monestir queda con-
firmada per les nombroses rúbriques que indiquen 
els ritus i les processons que els frares havien de 
realitzar a l’església i al claustre; tot i això el ca-
ràcter abreujat del Santoral i la gran quantitat de 
misses votives indueixen a pensar en un encàrrec 
personal, per part d’un sacerdot vinculat a l’abadia.

El manuscrit presenta una única miniatura a 
tota plana (f. 92v) que introdueix el Te igitur. Sis 
caplletres ornamentades de l’alçada de sis o quatre 
línies de text (f. 9v, 16r, 17v, 72v, 93r, 105r) des-
taquen les misses més importants. En canvi totes 
les altres misses són introduïdes per caplletres ti-
pus puzzle en tinta vermella i blava, dotades d’una 
refinada decoració filigranada en tinta vermella o 
violeta (per exemple als f. 78r, 80r, 81r); al f. 90v 
la caplletra s’enriqueix amb un petit rostre dibuixat 
a ploma. Les particions textuals menors són intro-
duïdes per petites caplletres filigranades en blau i 
vermell i en vermell i violeta.

Les caplletres ornamentades, amb pàmpols 
d’estil francès, corresponen al repertori ornamen-
tal del taller avinyonès de l’il·lustrador Jean de Tou-
louse, al qual hom pot atribuir la miniatura amb  
la Crucifixió. Aquesta imatge és molt semblant a la  
del Pontifical realitzat per l’artista l’any 1390 per 
al bisbe Juan Guzmán de Villacreces (Sevilla, Bi-
blioteca Colombina, Vitr. BB149-3, f. CCXCVIIr), 
tanmateix la composició de l’escena hi apareix 
simplificada, amb les dues grans figures de Maria 
i Joan aïllades a ambdós costats de la Creu. És evi-
dent que les figures pertanyen al repertori de l’il-
lustrador avinyonès, així com el fons negre creuat 
per pàmpols daurats, també característic del seu 
taller; els rostres de la Verge i de Joan, contrets pel 
patiment, deriven del mateix model emprat en el 
Pontifical i permeten ubicar el Missal en la darrera 
dècada del segle xiv, ensems a altres llibres litúrgics 

produïts per Jean de Toulouse per a l’exportació a 
l’àrea catalana.2 El nom d’aquest miniaturista, actiu 
a Avinyó durant el Cisma, en les dues últimes dè-
cades del segle xiv i la primera dècada del segle xv, 
estudiat en un primer moment com a artista anò-
nim,3 avui és conegut gràcies al descobriment d’al-
gunes parts del missal papal en set volums destinat 
a la Magna Capella del Palau dels Papes (Ciutat del 
Vaticà, Biblioteca Apostòlica Vaticana, Oct. Lat. 62, 
Vat. Lat. 4766), citats tant en els inventaris, com en 
els documents de pagament.4 Al voltant d’aquesta 
obra monumental, realitzada entre 1392 i 1393, 
es pot recopilar avui en dia un corpus de més de  
57 còdexs, fruit d’una activitat molt intensa i carac-
teritzada per una mena de monopoli dels encàrrecs 
més importants en la ciutat papal.5

Actualment hom pot afegir a aquest corpus un 
altre manuscrit posterior, el Registre dels Encunya-
dors d’Avinyó (Nova York, Pierpont Morgan Library, 
M. 300). En aquest petit còdex, que fins avui era 
considerat avinyonès només per la localització del 
text, però que mai havia confluït en el debat so-
bre el miniaturista Jean de Toulouse, s’hi troben 
nombrosos escuts d’armes i dues miniatures a 
tota plana, que representen la Verge amb l’Infant i 
la Crucifixió (f. 2v, 3r). Les dues imatges, d’execu-
ció refinada, poden atribuir-se a la mà del mateix 
Jean: la Crucifixió, sobre un fons vermell creuat 
per pàmpols daurats, és una versió simplificada de  
la del Missal de Sant Pere de Rodes, amb els rostres 
de Maria i Joan menys expressionistes i suavitzats, 
segons la tendència estilística característica de la 
última fase de l’activitat de l’artista. Les orles que 
emmarquen les dues imatges corresponen en canvi 
a les emprades pel col·laborador espanyol de Jean, 
Sancho Gonthier;6 aquest tipus de decoracions 
marginals, amb acant italianitzant, apareixen tam-
bé al voltant d’una miniatura de Jean de Toulouse 
en el còdex dels Capitouls de Toulouse, en la imatge 
corresponent als anys 1412-1413.7

Francesca Manzari

Notes
1. Per a les relacions i els passatges de còdexs entre les dues 

abadies: Planas 1998, p. 75-77.
2. Manzari 2006, p. 260-264
3. A partir dels estudis d’Otto Pächt i Marie-Claude Léonelli: 

Pächt & Thoss, 1974, p. 141-145; Léonelli 1978.
4. Manzari 2006, p. 205-211; Manzari 2007, p. 607.
5. Manzari 2006, p. 342-355; Manzari 2010, p. 58-62; Manzari 

2011, p. 1-19.
6. Manzari 2006, fig. 146.
7. Toulouse, Archives Municipales, Annales BB 273; Manzari 

2006, p. 245, 284, 352-353.

Crucifixió, f. 92v
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Anònim actiu a París
(c. 1405)

Anònim actiu a París
(c. 1540)

Portapau del nen Jesús
c. 1405 (figura del nen Jesús) i c. 1540 (tron)

Or fos i repussat, amb aplicació d’esmalts opacs i 
transparents (figura del nen Jesús) 
15,5 x 7,8 x 4,6 cm (més 3,7 cm la nansa)
Catedral Metropolitana de València

Història
Donació de l’arquebisbe Martín Pérez de Ayala l’any 1566 a  
la catedral de València.

Exposicions
Barcelona 1929; València 1999; Madrid/València 2001; París 
2004a.

Bibliografia
Llorente 1887, I, p. 616-617; Sanchis 1909, 434-435; Soler 1999, 
p. 452-453; Taburet 2001, p. 569-573; Domenge 2003a, p. 114-115; 
Taburet 2004, p. 178.

P er les estrenes de l’any 1405 Isabel de Ba-
viera va regalar al seu espòs Carles VI, rei 
de França, una extraordinària peça sump-

tuària: el Goldene Rössl o cavall d’or. Conservada 
a Altötting, la historiografia la té per l’obra mestra 
de la Goldemailplastik que floreix a París pels volts 
del 1400.1 És presidida per una imatge de la Mare 
de Déu amb el nen Jesús assegut a la falda; crida  
l’atenció el vermell transparent del seu vestit, 
que contrasta amb el blanc opac que domina en 
el grup. Una figura de Nostra Dona amb l’Infant, 
molt pareguda, era el centre d’un altre joiell reial 
que es va perdre i que només es coneix per una 
representació pictòrica del segle xviii.2 El nen Jesús 
assegut en aquest magnífic portapau de València 
és un tercer exemplar agermanat amb el dos suara 
esmentats. La posició i els gestos del Nen, els trets 
facials, el color i detalls de la túnica –especialment 
el plec del coll– són consemblants en els tres casos. 
Ara bé, la pèrdua de la segona obra obliga a ser 
prudents i entre les dues conservades hi ha lleu-
geres diferències que no es poden passar per alt.3

El portapau era conegut d’ençà de la darreria 
del segle xix i buscat pels «cercadors de tresors». Es 
va exposar a Barcelona l’any 1929, se sabia que fou 
una deixa testamentària de l’arquebisbe Pérez de 
Ayala, se n’havia descrit amb detall la iconografia i 
hom havia proposat la paternitat del mític orfebre 
del Renaixement italià Benvenuto Cellini. Tanma-
teix han estat les aportacions dels darrers anys les 
que han demarcat els contextos artístics de les dues 
parts que componen el portapau i han subratllat el 
parentiu de la figura de Jesús amb les obres mestres 
de l’orfebreria parisenca del 1400.

La peça és el resultat de la unió d’un tron obrat 
devers 1540 i d’una escultura «antiga», realitzada 
gairebé un segle i mig abans. L’ estudi de Taburet4 
demostra que les mides del sitial foren pensades 
per a l’estatueta i que la iconografia de la infàn-
cia que hi apareix representada és del tot escaient;  
endemés troba clars paral·lels del tron en la produc-
ció de París, especialment la del temps de Francesc I  
(1515-1547). Però no deixa d’assenyalar el caràc-
ter únic i un tant desconcertant de la sumptuosa 
cadira, atesa la varietat de fonts d’inspiració, de 
motius decoratius i de registres tècnics que hi con-
vergeixen. Degué ser el mateix artífex del tron qui 

va afegir el ram que Jesús té a la mà dreta, car la 
forma tancada de la mà exigia algun complement; 
al Goldene Rössl el Nen fa un gest semblant per tal 
d’agafar un tronc de l’enramada.

Pel que fa a l’estatueta de Jesús, l’orfebre va re-
cobrir amb esmalt blanc opac el rostre, les mans i el 
peu que la túnica deixa descobert; per contra va ro-
mandre en or els ondulats cabells, resolts de mane-
ra molt realista. Amb el novell i lluminós rouge-clair 
va esmaltar tota la túnica, orfresada al coll, a les 
mànigues i a la vora inferior. Sembla indubtable la 
vinculació de l’escultura a un dels tallers parisencs 
que serviren exquisits joiells als prínceps de la flor  
de lis en els primers anys del segle xv. Però d’entrada 
sorprèn –fins i tot ens deixa perplexos– que en un 
ambient tan elitista i selecte es donessin aquestes 
repeticions. El prestigi d’un determinat model o 
obra, l’exclusivitat de la clientela que podia aspirar 
a joies com aquestes i el domini de les noves tècni-
ques dels émaux sur ronde-bosse d’or per part d’un 
restringit grup d’orfebres o tallers podrien ajudar a 
entendre aquestes rèpliques.

L’ obra encara planteja molts enigmes. No sa-
bem com va poder sobreviure la figureta si es va 
desmuntar o fondre el conjunt del qual originà-
riament formava part. És l’únic vestigi conservat 
d’una obra que no s’arribà a muntar i que miracu-
losament va romandre en algun tresor reial o sacre? 
On la va poder comprar o qui la va regalar a López 
de Ayala? La va obtenir tal com la coneixem o fou 
ell qui va encarregar a París una digna sedes per a 
l’estatueta? Fos com fos, el cert és que la història de 
la «salvació» d’aquest infant Jesús posa de manifest 
que el valor sacre i material de l’obra, sumats a la 
seva bellesa artística i, per què no, a un afany col-
leccionista, foren raons que al segle xvi pesaren a 
l’hora de dignificar aquest joiell del 1400 i dedicar-
li un tron que no el desmeresqués, ans n’incremen-
tés la sumptuositat.

Joan Domenge

Notes
1. Munich 1995.
2. Munich 1995, p. 209.
3. Taburet 2001, Taburet 2004.
4. Taburet 2001.
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Anònim actiu a París

Reliquiari de la Resurrecció
c. 1380-1390

Or cisellat i burinat, amb aplicació d’elements de fosa i 
esmalts opac; cristall i perles 
9,5 x 5 x 1,5 cm
Capítol de la Catedral de Barcelona

Exposicions
Barcelona 2001-2002; París 2004a.

Bibliografia
Ainaud & Gudiol Ricart & Verrié 1947, I, p. 83, II, fig. 532; Alcolea 
1975, p. 159, 282, fig. 341; Kovács 1975, p. 30; Dalmases 1985, fig. 
p. 105; Dalmases 1992b, I, p. 299; Domenge 2003a, p. 108-111; 
Domenge 2004, p. 169; Kovács 2004, p. 253.

E ntre les ofrenes sumptuàries que amb el 
temps enriquiren la custòdia de la catedral 
de Barcelona, hi ha un antic joiell que co-

mença a aparèixer en els inventaris de la darreria 
del segle xv, de vegades només esmentat i a voltes 
descrit. L’ any 1481 es va inspeccionar la custòdia 
amb presència d’un argenter d’anomenada com 
Berenguer Palau, que degué facilitar la tasca als es-
crivans, atesa la complexitat de l’objecte i dels seus 
afegitons. Però la descripció de la nostra peça es va 
fer de pressa: «Ítem, sobre lo xipallat ha un reliqui-
ari en què és la resurecció, acompanyat de pedres 
e perles. Primo, en lo peu del dit reliquiari ha dos 
balaxos e dos safirs e tres perles. Ítem, stà acompa-
nyada la resurrecció de dotze perles.» Es va anotar, 
això sí, que damunt del reliquiari «ha una rosa feta 
a manera de creu; ha tres balaxets e un smaragda 
en lo mig; e sots aquell, un fermalat de quatre per-
les».1 Una quarantena d’anys després, en un altre 
inventari (1522) es descriu millor el nucli central 
del reliquiari («ha dins lo encaxament quadrat, dins 
un cristall, la image de Jesucrist, smaltada de blanc, 
com resusita»), s’especifica la forma del peu o su-
port («fet a quatre cayres») i s’aclareix que ja havia 
estat restituïda la perla que hi mancava quan es va 
examinar l’obra l’any 1509.2

Per bé que en origen fossin dues peces inde-
pendents,3 d’ençà de la primera menció queda clar 
que el reliquiari ja estava coronat amb la creu «a 
talla de flor de liri» –es diu el 1522– enriquida 
amb les mateixes pedres que encara s’hi veuen. 
S’ha perdut, però, el peu quadrangular del reli-
quiari. Si a això hi afegim mudaments de lloc, no 
sorprendrà que la peça hagi estat considerada «un 
petit reliquaire pendentif», sostingut a la turris euc-
haristica.4 Un orifici circular al lòbul inferior roman 
com a testimoni de l’antic suport, d’aspecte difícil 
d’imaginar, car entre els pocs objectes d’aquestes 
característiques que s’han conservat s’hi troben 
petits oratoris o tableaux, però cap amb una «ar-
quitectura» similar a aquella que devia presentar 
el joiell de Barcelona. En tot cas, el peu permetia 
fixar el reliquiari sobre el xapellet o garlanda entor-
cillada que va donar la reina Violant de Bar i que va 
romandre integrada en el conjunt de corones que 
fan de dosser a la custòdia. És una llàstima que en 
cap de les descripcions suara citades no es faci me-
mòria del munífic donant, ni de les relíquies que es 
custodiaven en les cavitats del revers.

Al centre de la peça s’hi veu l’escena de la Resur-
recció, darrere d’un cristall. Crist –amb el rostre, cos 
i vestit esmaltats de blanc opac– surt del sepulcre 
amb l’estendard crucífer; al davant, els soldats ador-
mits flanquegen el sarcòfag, mentre en un darrer pla 
s’entreveu la tapadora. L’ obratge delata la mà d’un 
orfebre amb dots de miniaturista, comparable, per 

l’extremada minúcia, amb el mestre que modelà les 
figuretes d’or que coronen un tríptic d’Amsterdam 
(c. 1400).5 Els quatre lòbuls són concebuts com a 
finestrals, amb traceries i «vidrieres» (d’esmalt o 
d’alguna pedra dura de color blau-verdós). Al re-
vers de l’objecte hom hi troba la representació, amb 
opus punctorium, de la Maiestas Domini mostrant les 
nafres, voltada dels símbols evangèlics; en el lòbul 
inferior, sense cavitat per a relíquies, hi ha figurada 
una resurrecció (Adam? Llàtzer?), mentre que en 
els tres restants només s’hi veuen motius vegetals. 
Seria difícil trobar expressions més detallades d’un 
programa redemptor en una superfície tan reduïda! 
L’ obra picada també compareix a l’anvers –per or-
namentar el frontal del sepulcre, l’escut d’un soldat 
i el nimbe de Crist– i a les plaquetes angulars sobre 
les quals van aplicats els terns de perles, amb mi-
núscules flors puntejades. Vist de perfil, el reliquiari 
presenta petites fulles d’or de realització acuradíssi-
ma i molt semblants a les d’altres joies parisenques 
del 1400.6

En el catàleg pioner de la Goldemailplastik7 no 
hi figura aquesta peça. Fou E. Kovács qui la va 
considerar per primer cop, tot destacant-ne la seva 
precocitat en el conjunt dels esmalts opacs sobre 
or. Les parentés frappantes entre les petites escul-
tures del tableau de la Trinité (Museé du Louvre) 
i el Crist de Barcelona s’han considerat una prova 
de l’origen parisenc d’ambdós objectes.8 Els orna-
ments foliacis del perfil i els poinçonnés del revers 
ens condueixen igualment cap a un d’aquells obra-
dors que a l’entorn del 1400 servien obres pulcrís-
simes a un col·leccionista com el duc Joan de Berry, 
que posseïa, entre molts d’altres «un petit joyau 
d’or, ouquel a un Dieu issant du sepulchre».9

Joan Domenge

Notes
1. ACB, Inventaris de la sagristia, 1537, f. 68. 
2. La descripció del 1509 (Ibid., f. 31v-32r) és pràcticament 

idèntica a la del 1481, però dóna a entendre que s’havia perdut 
una perla. L’inventari del 1522 fou publicat per Mas l’any 1923; 
però en la descripció de la peça (p. 88) hi manca una línia 
del document original, la qual cosa ens confongué a l’hora 
d’imaginar la seva forma originària (Domenge 2003a, p. 110).

3. Queda clar en la «Designació de la custòdia d’aur e d’argent» 
(a. 1497): «La dita creueta stà ara sobre lo reliquiari (...) allà hon 
abans stave, ha un fermall de hun safir foradat.» ACB, Inventaris 
de la sagristia, 1537, f. 57v. La indicació és pràcticament idèntica a 
aquella que apareix en un inventari de la custòdia que s’ha datat 
l’any 1492 (Torres 1996) però que, segons el nostre parer, deu ser 
de començament del cinc-cents. 

4. Kovács 2004, p. 253.
5. Munich 1995, p. 123.
6. Vegeu-ne alguns a París 2004a, p. 60-62; Munich 1995,  

p. 124, 249, 251.
7. Müller & Steingräber 1954.
8. París 2004a, p. 169.
9. Guiffrey 1894, I, p. 22.
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Anònim actiu a París

Joia amb forma de tavella de 
ginesta
c. 1389 

Or (?) i perles
6 x 2 x 2,2 cm
Capítol de la Catedral de Barcelona
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E ntre les joies que decoren la custòdia de la 
catedral de Barcelona n’hi ha una de ben  
original, semblant a una lleguminosa. Ate-

sa la peculiar tipologia, antany fou identificada 
amb un pèsol i considerada una possible donació 
del gremi d’hortolans. Certament el seu aspecte in-
dueix a pensar-ho: una tavella d’or1 amb la clovella 
mig oberta, modelada a l’exterior amb un seguit de 
formes lleugerament esfèriques que es correspo-
nen amb cinc perles a l’interior, soldades al costat 
esquerre, que simulen els bessons. Al capdamunt, 
un calze i un petit tronc amb una fulla accentuen 
l’aparença de lleguminosa. Una anelleta soldada al 
calze facilitava la subjecció de la joia a la custòdia. 

Diversos testimonis iconogràfics i documentals 
permeten pensar que es tracta d’una joia emblemà-
tica, amb forma de tavella de ginesta, procedent de 
París. L’ efflorescence emblématique de les corts dels 
Valois va tenir un dels seus moments àlgids durant 
el llarg regnat de Carles VI (1380-1422). Entre les 
múltiples divises de què se serví, la cosse de gênet o 
tavella de ginesta, emblema del seu orde de cava-
lleria, fou una de les preferides, almenys del 1387 
ençà.2 De les representacions que descobreixen 
l’aspecte de l’emblema, sens dubte la de l’exquisit 
díptic Wilton, conservat a Londres, és la més acla-
ridora: el rei Ricard II llueix un fastuós collar, amb 
baules i penjoll de ginestes –representat també en 
els brodats de la capa– i tota la cort angelical que 
acompanya la Mare de Déu és condecorada amb 
el distintiu, com si les criatures celestials formes-
sin part del seguici reial.3 Els documents que fan 
memòria dels encàrrecs o lliuraments d’aquests su-
perbs collars solen indicar, endemés, que les clo-
velles de la bajoca eren d’or i els grans eren perles, 
com es veu en el joiell barceloní.

A part de les coincidències materials i formals, 
una sèrie de lletres adreçades pel rei Joan I al sobirà 
de França ajuden a entendre les circumstàncies en 

les quals l’obra va poder arribar a la cort d’Aragó. 
L’ any 1387 Joan I escriu al seu camarlenc: «Per tal 
que les gents coneguen que entre nostre molt car 
cosí, lo rey de frança, e nós ha major amor e benvo-
lença que no·s cuyden, havem pensat (...) li donets 
a sentir que a nós plaurà que ell nos trameta la sua 
empresa del cervo volant (...) e nós trametrem-li la 
nostra empresa de l’àguila (...).» La manca de res-
posta degué empènyer el rei d’Aragó a insistir-hi. A 
la fi el seu afany va ser doblement satisfet. Carles VI  
li envià no sols la divisa del cérvol volant sinó 
també la de la ginesta, com queda ben clar en una 
lletra de gratitud del 1389 en la qual el monarca 
català li fa saber que porta contínuament les divi-
ses per l’amor que li té; la lletra va acompanyada 
de l’emblema de l’àguila que Joan regala a Carles. 
Pocs dies després encara torna a escriure al rei de 
França per expressar-li el desig de què distribueixi 
l’empresa de l’àguila a barons i cavallers, car ell es 
brinda per fer el mateix amb la de la ginesta, això 
sí, «per la forma que ell volrà», o sigui, segons les 
indicacions que rebrà.4 

En realitat el que Joan proposava era un inter-
canvi de les divises de les respectives empreses o 
ordes,5 per manifestar vincles d’amistat i aliances 
polítiques entre les corts reials de França i Aragó; 
lligams que d’antuvi el rei ja havia procurat estrè-
nyer amb la tria insistent d’esposes franceses. El 
fet de sol·licitar i portar les divises «per amor» 
evoca aquell món cortès i cavalleresc de la tardor 
de l’edat mitjana, que es delia amb les galanteries 
pròpies d’un entorn elitista i sofisticat. Tanmateix 
al darrere de la dimensió més simbòlica –i fins i tot 
estètica– d’aquests barataments hi bateguen inte-
ressos dinàstics, diplomàtics i curials.6 

Si fem cas de la documentació podem supo-
sar que almenys dues de les preuades divises de 
Carles de Valois, el cerf-volant i la ginesta, arriba-
ren a mans de Joan I. Atès el seu rang, no es pot 
descartar que el «car cosí» l’agraciés amb un collar 
integrat per diverses bajoques, com féu amb altres 
familiars i amics. Les necessitats econòmiques de la 
cort, no obstant això, l’obligaren a empenyorar avi-
at «la ginesta d’aur», tot i que la tenia molt gelosa 
i la volia a prop seu, «en mans certes», per recu-
perar-la quan pogués.7 Tal vegada arran d’aquests 
empenyoraments, les ginestes es dispersaren i en-
cara a les acaballes del segle xvi el diputats del Ge-
neral de Catalunya podien comprar per a la capella 
de sant Jordi «un pèsol d’or, ab dos tavelles en què 
ha un diamant y dos robins còdols, y dins les tave-
lles, onze perles encastades».8

Ignorem si fou el mateix Joan I qui va decidir 
donar la bajoca a la custòdia de la catedral, si foren 
els seus descendents o algun dels seus creditors. 

En tot cas un destí com aquest era ben escaient, 
atès que la custòdia fou «l’aparador» on s’aplega-
ren altres joies dels seus familiars més propers. A 
la darreria del segle xv ja hi ha constància que la 
ginesta enriquia el tabernacle, per bé que es con-
fongués amb un pèsol. L’ any 1481 s’inventaria així: 
«Ítem, més un pèsol qui penge en lo xipellet on 
ha un balaix e un safir e dues banyoquas (sic) de 
pèsol; en quascuna banyocha ha tres perles de gra 
de pèsol, qui són sis perles.» Tal vegada resulta 
més aclaridora la descripció que se’n fa l’any 1509: 
«Ítem, més un pèsol (...) e en quiscuna part de 
baiocha uberta ha tres perles de gra de pèsol, qui 
són sis perles entra totes les qui són dins dit pè-
sol».9 Sembla, doncs, que en origen hi havia una 
sola bajoca –i no dues, com es deia abans– amb les 
perles distribuïdes a banda i banda. En un moment 
que no podem precisar la joia va patir canvis: es 
va perdre una perla i les cinc restants s’ajuntaren a 
un costat de la tavella. A més, en el lloc del safir i 
del balaix s’hi va soldar el calze i la fulla que n’ac-
centuen la semblança de pèsol. Potser aquesta era 
la intenció, malgrat que signifiqués privar l’objecte 
del sentit originari, d’altra banda potser ja oblidat. 
Tanmateix la seva ubicació en el conjunt eucarís-
tic, penjant del «xipellet» donat precisament per 
l’esposa de Joan I, Violant de Bar, en el qual hi 
apareix representada la corona doble de l’empresa 
reial, podia retornar a l’emblema el seu significat 
original: l’aplec de les divises del rei de França i del 
d’Aragó esdevenien símbols parlants dels vincles 
que Joan I va voler refermar amb la casa Valois, 
per simbolitzar l’aliança amb els prínceps de la flor 
de lis i alhora per donar a la cort d’Aragó aquella 
«aura» francesa tan desitjada per «l’aimador de la 
gentilesa».

Joan Domenge

Notes
1. Caldria una anàlisi material i tècnica per confirmar-ho. 
2. Per a una relació dels múltiples emblemes de Carles VI, 

vegeu: París 2004a, p. 375-379. Hablot (1999-2000) en el seu 
ineludible estudi sobre aquesta divisa argumenta les raons 
per les quals la cosse de gênet no és sols un collar de lliurea, 
sinó l’emblema de l’orde reial. 

3. Sobre les raons que pogueren impulsar Ricard II a adoptar 
la divisa com a pròpia, vegeu: Bruna 2007, p. 65-66. A part 
de les representacions, es conserva un exemplar de la cosse, 
obrat amb plom i estany, a Salisbury. 

4. Referències o regestos d’aquest documents es troben a 
Coroleu 1889, p. 110-112; Roca 1929, p. 327; Vielliard & Mirot 
1942, p. 102, 107 i 110. Les cites són tretes dels originals. 

5. Per a un aclariment terminològic, vegeu: Riera 2002, p. 41-44. 
6. Hablot 1999-2000, p. 139-142. 
7. Roca 1929, p. 327. 
8. Puig Cadafalch & Miret 1909-1910, p. 430. 
9. ACB, Inventaris de la sagristia, 1537, f. 68 i 31v. A l’inventari 

de 1522 (f. 70) es torna a parlar de «dues baioques de pèsol 
d’or». 

118

5




