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Introducció

Aquesta presentació sintetitza els resultats de la tesi doctoral Del frontal d’altar al retaule primitiu. 
Anàlisi científica de l’evolució tecnològica dels suports de fusta del gòtic lineal català (Bautista, 2015). 
Aquesta investigació neix d’una línia de recerca que es duu a terme al Grup de Recerca Consolidat 
Conservació-Restauració del Patrimoni de la Universitat de Barcelona. Des de fa uns anys s’estan 
estudiant i posant en valor els suports de fusta de les obres del patrimoni, i una de les finalitats 
d’aquesta línia de recerca és fer visibles els suports com a documents d’innegable valor històric per 
a l’estudi de la tecnologia i l’execució material de les obres.

El grup de 26 obres analitzades ha estat assenyalat repetidament com a obres clau de la transició 
del llenguatge romànic al gòtic, és a dir, obres que han estat interpretades com a testimonis del 
passat romànic alhora que com a precedents de les novetats gòtiques. Encara del tot alienes a la 
introducció de motius italianitzants, i no completament lliures de la tradició formal bizantina, les 
taules policromades que es tenen en compte en aquesta investigació, cadascuna a la seva manera, 
representen l’evolució d’un llenguatge pictòric que correspon al període artístic denominat gòtic 
lineal.

D’una banda, el conjunt recull obres1 datades de l’inici de l’estil, atribuïdes al Mestre de Soriguerola, 
a altres pintors del seu taller o bé a altres tallers que van actuar sota la influència d’aquest, proce-
dents dels territoris de la Cerdanya, el Ripollès i el Conflent (Melero, 2005). 

D’altra banda, el grup d’obres2 estudiades també contempla taules datades de finals de l’estil gòtic 
lineal procedents de centres de producció propis ubicats als territoris de Barcelona i Mallorca, i als de 
Lleida i Tarragona, que no formen part del cercle del taller del Mestre de Soriguerola.

La funció original d’aquestes taules policromades era decorar els altars i captar l’atenció dels fidels 
cap al missatge de l’església. La tipologia del suport de les taules varia en funció de la seva posició 
respecte de l’altar: en un primer moment trobem els frontals i els laterals d’altar, i posteriorment 
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apareixen els retaules primitius. Els primers van ancorats a terra i a la taula d’altar, mentre que els 
segons se situen en el mur posterior a l’altar, generalment suspesos o recolzats sobre una estructura 
d’obra. 

En el període que abasta l’estil gòtic lineal, però, no s’observa un canvi estructural dràstic en les 
primeres representacions dels retaules. Això ha donat peu a pensar que tot i que generalment la 
majoria de taules policromades hagin estat definides com a frontals d’altar, també s’hagi proposat 
en repetides ocasions ─a causa de les seves dimensions superiors a les dels frontals romànics─ la 
hipòtesi que, en alguns casos, els frontals ja exercissin una funció de retaule, portats a una posició 
per a la qual no van ser concebuts. 

En qualsevol cas, en una o altra tipologia, convivia l’interès per representar un ampli desplegament 
narratiu a través de subdivisions rectangulars de l’espai marcadament apaïsat.

Metodologia

La revisió de totes les obres conservades —frontals i laterals d’altar, i retaules— ha permès analitzar  
l’evolució i el canvi estructural dels suports de fusta de les obres en aquest període de transició entre 
el romànic i el gòtic en què les obres passen de tenir una estructura apaïsada i ser de petites dimen-
sions —típica del frontal romànic—, a una estructura vertical però de dimensions modestes, típica 
dels inicis del gòtic.

A partir l’anàlisi de les solucions tecnològiques utilitzades en cadascun dels suports, s’han agrupat 
les estructures segons la seva tipologia. Això ha permès evidenciar que les taules d’estil gòtic lineal 
català són obres clau per comprendre l’evolució estructural dels frontals i els retaules. El període 
és transcendental i està caracteritzat per la convivència de les dues formes, sent el retaule l’hereu 
directe del frontal.
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Així, a partir de l’estudi exhaustiu, individualitzat i sistemàtic, es relacionen les tipologies, els materials 
i les estructures del suport. Els resultats obtinguts demostren que el suport de les obres, fins ara 
una font d’informació infravalorada, és una peça més a tenir en compte per reconstruir la història de 
l’obra i la seva forma d’elaboració, i relacionar-la amb l’àmbit geogràfic de procedència.

Resultats

A causa que no s’observa un canvi estructural dràstic en les primeres representacions dels retaules 
gòtics respecte dels frontals romànics, entre les obres considerades com a frontals és possible que 
n’hi hagi algunes que realitzessin la funció de retaule. Davant la dificultat d’establir la tipologia de 
les obres no conservades en el seu lloc originari, els historiadors de l’art han realitzat intents de de-
terminar quins van ser frontals i quins retaules mitjançant l’observació de diferents paràmetres: les 
dimensions, l’estat de conservació de la part inferior dels frontals desgastada per fregament i per la 
humitat del sòl, l’extensió dels travessers verticals a la zona inferior que servien per a encastar el 
frontal al paviment, el canvi en la iconografia, etc. La majoria d’aquests paràmetres els permeten 
realitzar hipòtesis però, de forma aïllada, no sempre són factors prou concloents per determinar si 
es tracta d’un frontal o d’un retaule.

Pel que fa a les dimensions, les mesures no sempre permeten determinar la seva tipologia, atès que 
el retaule primitiu té una alçada al voltant d’un metre i aquesta és l’altura aproximada de la taula de 
l’altar, i per tant també la del frontal. Per tant les dues tipologies —frontal d’altar i retaule primitiu— 
poden tenir la mateixa alçada, tot i que els retaules estiguin coŀlocats darrere de la taula d’altar. Un 
possible motiu podria ser no privar la visió de les pintures murals que decorarien l’absis. Així mateix 
podien estar recolzats a terra o situats sobre bancals d’obra construïts al darrere de l’altar, motiu pel 
qual podrien presentar les mateixes degradacions de suport degudes al fregament i a la humitat per 
capiŀlaritat que els frontals d’altar recolzats a terra.
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Pel que fa a l’existència dels travessers verticals perllongats com a potes per la part inferior, es dóna 
el cas que no tots els frontals tenien potes originalment (J. Folch Torres, 1956).

Pel que fa al canvi iconogràfic, són obres datades entre la fi del període romànic i l’inici del gòtic mo-
tiu pel qual en elles és gairebé general la desaparició de les composicions tradicionals dels frontals  
i hi predomina la intenció narrativa. Aquest canvi, doncs, no permet establir distincions entre frontals i 
retaules.

Aquestes observacions per separat no són clares ni suficients per determinar la funció de les obres 
estudiades ni per classificar-les com a frontal o retaule. No obstant això, l’anàlisi de les solucions 
tecnològiques emprades en la confecció dels suports proporciona dades objectives que mitjançant la 
seva comparació permeten determinar la tipologia de les obres analitzades. 

En aquesta anàlisi s’han considerat totes les parts que formen el suport de les obres: el nombre de 
taules, les dimensions, els tipus d’unions, els reforços i les decoracions. Això ha permès determinar 
que de la totalitat de vint-i-sis obres analitzades, estructuralment es diferencien tres tipologies de 
suport: el primer grup correspon a la tipologia pròpia dels frontals d’altar romànics, el segon als 
retaules primitius i hi ha un tercer grup de taules que comparteixen trets característics de les dues 
tipologies: d’una banda l’estructura base de la taula policromada està resolta amb les solucions tec-
nològiques pròpies dels frontals d’altar, però d’altra banda incorporen també altres solucions típiques 
dels retaules primitius. Aquestes taules de transició són els testimonis de l’evolució estructural del 
frontal al retaule.
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Figura 1: (a) Sant Climent de Gréixer 69766 (MNAC) General anvers. (b i c) Reproducció virtual en 3D de la 
tipologia de frontal. General anvers i revers. (© Bautista, I.) Tipologia 1: Frontal i lateral d’altar. Grup caracte-
ritzat per:
– Dimensions modestes, aproximadament d’1 m d’alçada i entre 1 i 1,5 m d’amplada.
– Plafó central format per entre dos i quatre taules i unit al marc per encadellat.
– Extrem dels travessers del marc units per caixa i espiga a 90º.
– Travessers del marc d’amplada entre 10 i 15 cm.
- Travessers del marc decorats amb cercles còncaus i amb bisell.
- Marques d’encaix amb altres taules.

Figura 6: (a) La Mare de Déu i el Corpus Christi de Vallbona de les Monges 9919 (MNAC) General anvers. (b i c) 
Reproducció virtual en 3D de la tipologia de retaule primitiu. General anvers i revers. (© BAUTISTA, I.)
Tipologia 3: Retaule primitiu. Grup caracteritzat per:
– Grans dimensions, d’1 a 1,5 m d’alçada i entre 2 i 2,5 m d’amplada.
– Plafó central format per entre dos i sis taules horitzontals.
– Travessers del marc sobreposats a l’anvers del plafó central i units amb claus o espigues.
– Extrems dels travessers del marc units per testa a 45º.
– Travessers del marc d’amplada entre 4 i 9 cm.
– Travessers del marc decorats amb bisell.
– No presenten marques d’encaixos amb altres taules.
– Incorporen claus de forja.
– Presenten barrots travessers.

Figura 2: (a) Sant Vicenç de la Llaguna 66 (Conflent) General anvers. (b i c) Reproducció virtual en 3D de la 
tipologia de frontal evolucionat. General anvers i revers. (© Bautista, I.) 
Tipologia 2: Frontal i lateral evolucionat. Grup caracteritzat per:
– Dimensions modestes, aproximadament d’1 m d’alçada i entre 1 i 1,5 m d’amplada.
– Plafó central format per entre dos i quatre taules.
– Unió dels travessers del marc al plafó central per encadellat i/o clavats a l’anvers del plafó.
– Extrems dels travessers del marc units per testa a 90º.
– Travessers del marc d’amplada entre 10 i 15 cm.
– Travessers del marc decorats amb cercles còncaus i/o amb bisell.
– Presenten marques d’encaix amb altres taules.
– Incorporen claus de forja.
– Presenten barrots travessers.
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Discussió i conclusions

La tipologia de cadascuna de les taules policromades només es pot determinar d’una manera objec-
tiva mitjançant l’estudi de les estructures de suport. L’estudi de la tecnologia emprada en la cons-
trucció de les taules demostra una evolució estructural que alhora reflecteix el canvi d’estil artístic 
que representa el gòtic lineal, una evolució del romànic al gòtic.

S’han identificat tres tipologies diferents dins el grup d’obres del gòtic lineal català. Les tipologies 
detectades són: frontal i lateral d’altar, estructura heretada de la tradició romànica; frontal i lateral 
d’altar evolucionat, estructura heretada de la tradició romànica que incorpora noves solucions tec-
nològiques en l’elaboració del suport, exemple de l’evolució entre el frontal i el retaule; i retaule pri-
mitiu, antecedent dels majestuosos retaules gòtics, que ja no utilitza l’esquema heretat dels frontals 
d’altar de tradició romànica. Es confirma també que el canvi de tipologia de frontal d’altar a retaule 
primitiu és conseqüència del canvi en la celebració de l’eucaristia i de l’evolució de la iconografia. 

Aquest estudi configura el primer corpus d’informació sobre les característiques estructurals dels 
suports del mobiliari d’altar del gòtic lineal català i posa en valor l’interès documental que té l’estudi  
de la tecnologia de construcció dels suports per obtenir informació sobre les obres estudiades. Les 
dades objectives observades en el suport de les obres han permès la comprensió de l’evolució es-
tructural que té lloc entre el suport del frontal d’altar i el del retaule primitiu en un moment de la 
història de l’art tan transcendental, en què conviuen les dues formes de representació artística.

La posada en valor de la informació que es pot obtenir dels suports ha estat infravalorada fins a l’ac-
tualitat, i aquesta ha de fer reflexionar a tota la comunitat implicada sobre el tracte i les atencions 
—o potser el maltractament i la falta de cura— que han rebut històricament els suports originals de 
moltes de les obres que han arribat fins els nostres dies.
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Notes

1. Sant Pere 2848 (MRAH), Santa Eugènia de Saga 121 (MAD), Sant Miquel de Soriguerola 3910 (MNAC), Sant Vicenç 

de la Llaguna 66 (Conflent), Sant Cristòfol de Toses 4370 (MNAC), Verge de l’església de Marinyans 66000 855 (Con-

flent), Laterals d’altar de Toses 35699/35700 (MNAC), Ribes 9694/9695 (MEV) i Montgrony 1/2 (MEV), Sant Jaume de 

Frontanyà 13 (MDCS), Santa Cristina d’Olot 722 (MEV), Sant Llorenç de Morunys 14 (MDCS), Sant Climent de Gréixer 

69766 (MNAC), Sant Andreu 122 (MAD), Sant Miquel dels Ars 5140 (MEV), La vida de Jesús 3747 (MEV) i Un sant anò-

nim 9708 (MEV).

2. La Trinitat i l ‘Eucaristia de Vallbona de les Monges 9920 (MNAC), La Mare de Déu i el Corpus Christi de Vallbona de les 

Monges 9919 (MNAC), Sant Cebrià de Cabanyes 9697 (MEV), Santa Perpètua de Mogoda 400 (MAB), Sant Joan Baptista 

i santa Margarida d’Alcover 2970 (MET) i Sant Bernat de Palma 4111 (MM).
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