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Introducció

El mes de juny de l’any 2000 es va inaugurar l’exposició Petras Albas. El 

monestir de Pedralbes i els Montcada (1326-1673) al Museu-Monestir de 

Pedralbes. Aquesta exposició, que havia de ser temporal i es va acabar 

convertint en semi-permanent, estava constituïda en la seva major part per  

obres del fons de la col·lecció de les monges, amb l’aportació externa 

d’alguna altra obra per completar-ne el discurs museològic.1 Petras Albas

inaugurava una nova etapa en la direcció del Museu-Monestir de Pedralbes, 

que feia poc temps que s’havia incorporat a l’òrbita del Museu d’Història de 

la Ciutat de Barcelona, en el marc de la política de reagrupament de 

museus de l’Institut de Cultura de Barcelona.  

Els comissaris de l’exposició2 havien inclòs entre les peces escollides per 

explicar la història de la fundació del monestir les pintures negres objecte 

d’aquesta tesi. Les pintures murals havien estat arrencades del seu 

emplaçament original l’any 1974, entelades i transportades a un suport de 

fusta. Des d’aleshores la seva nova mobilitat les havia fet itinerar per 

diverses ubicacions dins i fora del recinte del monestir, en funció de les 

necessitats dels diferents espais on havien estat exposades. Arribaven a 

l’exposició en un estat de conservació deficient, no adequat per a la seva 

exhibició: necessitaven una restauració. 

1 Hi havia peces del Museu Diocesà i Comarcal de Lleida, del Museu Episcopal de 
Vic, del Museu d’Història de la Ciutat, del Museu de la Ceràmica de Barcelona i del 
Museu de la Música de Barcelona. Per a més referències, vegeu el catàleg de 
l’exposició Petras Albas. El monestir de Pedralbes i els Montcada (1326-1673).
Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat, Institut de Cultura, Ajuntament de 
Barcelona, 2000. 
2 L’exposició va ser comissariada per Anna Castellano i Tresserra i Albert Cubeles, 
historiadors de l’Art. 
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Les pintures negres són una de les obres menys vistoses, de les que tenen 

menys protagonisme, d’entre les que integren la col·lecció del Museu-

Monestir de Pedralbes. No semblen, a priori, l’obra més interessant des del 

punt de vista d’un encàrrec professional per a un conservador-restaurador. 

Altres obres de la mateixa exposició resultaven en principi força més 

atractives –més acolorides, menys restaurades, més riques tècnicament–, 

però el poc que es coneix de les pintures negres i la seva raresa (es 

desconeixen altres pintures similars que s’hagin pogut conservar), així com 

les patologies derivades del seu arrencament i traspàs l’any 1974, 

aconsellaven aprofundir en el seu estudi, que, mica en mica, va acabar 

resultant absorbent. 

Volem posar en relleu amb el treball realitzat el fet que de l’estudi d’un 

objecte en procés de restauració, aparentment intranscendent i opac, que 

s’ha mantingut al marge de l’interès dels estudiosos, amb la voluntat de 

respondre les preguntes menys evidents, és possible arribar a entendre com 

pensaven i vivien les persones d’una època tan allunyada del nostre temps 

com és el segle XIV, més enllà d’intentar resoldre els problemes estrictes de 

conservació que pugui presentar. I remarcar que és així perquè els objectes 

no són el producte d’un moment creador aïllat i descontextualitzat, sinó que 

han estat creats inevitablement en un entorn d’influències i condicionants 

socials, culturals, personals, econòmics o religiosos que quan es pot 

reconstruir forma un substracte que retorna als objectes tot el seu 

significat. Per als qui intentem aprofundir en el coneixement de les obres, la 

possibilitat d’interpretar aquestes influències i aquests condicionants és el 

que ens dóna la clau per comprendre plenament la significació de les obres i 

del seu context. 

La legislació que regula els deures dels museus i dels professionals que 

treballen en la conservació dels béns culturals posa un èmfasi especial en la 

importància de vetllar per la transmissió a les generacions futures del 

patrimoni que ens han llegat les generacions passades. Aquesta obligació o 

mandat professional no obeeix només al fet abstracte i imprecís que es 

consideri convenient respectar la memòria dels nostres avantpassats, sinó 

al fet objectiu que els elements integrants del patrimoni que ens han 
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pervingut són dipositaris de moltes de les respostes i explicacions que 

necessitem per comprendre el nostre passat i, per tant, el nostre present.  

A partir de l’estudi d’aquestes pintures senzilles, fins i tot tosques –fetes 

possiblement sense afany de perdurar– hem anat coneixent les inquietuds 

religioses d’una època, la relació estreta i quotidiana que tenien amb el més 

enllà unes generacions que entenien la vida com un trànsit i preparaven la 

seva mort mentre vivien, extremadament preocupats per la salvació de la 

seva ànima; hem conegut la importància dels ordes mendicants, no només 

pel nombre de fidels que s’hi adheriren, sinó pel paper clau que van jugar 

en un segle encara convuls des del punt de vista religiós; hem conegut les 

exèquies funeràries dels monarques i de la noblesa, i també de les classes 

menys afavorides, la iconologia i iconografia de la mort, el valor dels 

objectes quotidians i de la vida de les persones al segle XIV; les relacions 

entre persones de diferents orígens socials i les relacions de poder entre la 

reialesa i l’Església. Hem aprofundit, també, en el coneixement de l’entorn 

del monestir al segle XIV, la situació i l’extensió del palau reial, les estances 

que encara perduren integrades en el monestir, amb usos diferents; els 

objectes que contenien, a través de l’inventari de béns de la reina efectuat 

pels seus marmessors testamentaris… 

L’interès de les pintures negres no és tant artístic com històric, 

antropològic, iconogràfic i religiós. Es tracta d’unes pintures que es 

defineixen per la negació de la seva aparença: no són un tapís, sinó que el 

simulen; no són el resultat d’una voluntat de producció artística, sinó un 

element d’ús, una derivació entre la litúrgia establerta i la tradició ancestral. 

Les pintures tenen un significat funerari. Són la decoració d’un espai de 

trànsit cap al més enllà, espai dedicat als darrers esforços 

d’acompanyament i pregària per a la salvació de les ànimes dels difunts que 

s’hi vetllaven, en el moment en què es considerava l’ànima més vulnerable i 

susceptible de ser temptada pel diable, fora ja del món dels vius i de camí 

cap al judici final, passant pel purgatori.  

Hem conegut també els processos físics i químics que han alterat la 

composició original de les pintures i les han transformades en un nou 
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material més proper, pel tipus de problemes de conservació que presenten, 

a les obres d’art realitzades durant el segle xx, amb materials sense tradició 

que pugui avalar la seva permanència i estabilitat.   

Tampoc podem dir ja que les pintures negres siguin, pròpiament, pintures 

murals. El treball d’eliminació de les restes del suport original i el procés de 

traspàs a un nou suport han alterat la seva estructura física original fins 

convertir-les en una ficció del que van ser. Una ficció, però, que encara 

conserva part del missatge críptic que s’oculta darrera una gran simplicitat 

tècnica i compositiva.  

Buscar les explicacions que, dins la lògica i les circumstàncies de l’època en 

que es van fer, responguessin les nombroses preguntes de caire no sempre 

estrictament tècnic que plantejaven les pintures ha estat l’objectiu principal 

d’aquest treball. Algunes preguntes han quedat obertes, amb respostes 

sense concloure, amb hipòtesis per seguir aprofundint en el coneixement 

d’un temps que ens ha llegat un patrimoni que hem de saber interpretar. 

Metodologia i continguts 

El treball es va iniciar l’any 2000 amb l’encàrrec de restaurar les pintures 

negres traspassades per poder-les exhibir en condicions acceptables en 

l’exposició Petras Albas. Els Montcada i el monestir de Pedralbes (1326-

1673).

El primer contacte amb les pintures va ser una inspecció visual en què es va 

constatar un problema important de conservació-restauració i es va 

elaborar una llista de qüestions per respondre que abraçaven un espectre 

d’àmbits força diversos. Des dels més estictament materials fins als més 

conceptuals: Què són les pintures? Què representen? Què signifiquen? Per 

què són negres? Qui les va executar? Per què es van fer? Quin és el seu 

estat de conservació? Per què estan en aquest estat? On eren abans? Per 

què les van arrencar? Com es van arrencar i traspassar? Qui les va arrencar 

i traspassar? Actualment, què són? 
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Aquestes qüestions, i altres que van anar sorgint a mesura que es van anar 

trobant respostes, van configurar a l’entorn de les pintures negres una 

xarxa radial. Al mateix temps que les respostes anaven resolent les 

preguntes concretes, es complementaven entre si i creaven un coneixement 

alhora extens i precís centrat en les pintures i el seu entorn. 

La informació que hem anat obtenint de la investigació duta a terme s’ha 

organitzat en els quatre capítols de la tesi.  

Al primer capítol s’ha agrupat la informació referent a l’entorn de les 

pintures: qui les va encarregar i on eren quan es van realitzar. S’ha fet un 

treball de documentació de la figura de la reina Elisenda i de la seva obra, el 

monestir de Pedralbes, des de la fundació d’aquest fins la mort de la reina 

fundadora. Ha calgut fer una recerca històrica i bibliogràfica per mirar de 

comprendre com es va construir el monestir de Pedralbes, atès que no s’ha 

dut a terme fins avui un estudi exhaustiu i rigorós que resolgui les 

incògnites que encara hi ha sobre el procés evolutiu de l’edificació. El 

coneixement parcial del procés d’edificació de diferents espais aïllats del 

conjunt i l’estel·la romàntica que acompanya la principal font sobre la 

història del monestir fan que sigui difícil encara avui entendre l’evolució 

constructiva del monument. S’ha recopilat també la informació de les 

excavacions arqueològiques efectuades per localitzar restes del palau de la 

reina Elisenda i les diferents hipòtesis plantejades sobre la seva possible 

ubicació i extensió, atès que les pintures negres van ser localitzades a 

l’espai identificat com a part del palau i atribuïdes en un primer moment al 

seu monument funerari. L’observació dels espais i l’elaboració d’una base de 

dades sobre les conclusions a què s’ha arribat en els diferents estudis 

realitzats ha estat part del treball necessari per documentar les hipòtesis 

que es plantegen. 

Al segon capítol s’han posat en comú dos fonts de documentació 

fonamentals per conèixer com es va dur a terme l’arrencament i el traspàs 

de les pintures negres: una filmació en pel·lícula de 16 mm realitzada per 

documentar el procés i la fitxa del catàleg de l’exposició Barcelona restaura, 
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realitzada l’any 1980.3 S’ha pogut recórrer també, sortosament, a 

informació de primera mà d’alguns dels protagonistes de la intervenció: el 

Sr. Joaquim Pradell i Ventura, restaurador de l’antic Servei de Museus d’Art, 

i la Sra. M. Assumpta Escudero i Ribot, primera directora del Museu-

Monestir de Pedralbes i impulsora de les excavacions que van permetre 

identificar part del palau de la reina Elisenda al mateix monestir, tots dos 

jubilats en l’actualitat. 

El tercer capítol aprofundeix en el tractament realitzat a les pintures negres 

en el moment del seu traspàs a un nou suport. En aquest moment, es 

consuma el canvi d’estat de les pintures, que deixen de ser «pintures 

murals» per passar a convertir-se de fet en un nou bé cultural moble. S’ha 

obtingut la informació del procés amb l’ajut de les fonts citades en el segon 

capítol, però l’estudi de les pintures s’ha complementat amb anàlisis físiques 

i químiques de la seva estructura i composició. S’ha dut a terme també un 

estudi de l’adhesiu utilitzat per al traspàs de les pintures al nou suport, el 

poliacetat de vinil,4 i del procés d’envelliment o degradació que aquest 

pateix, atès que és el principal causant de les patologies que presenten 

actualment les pintures negres. La rellevància de la constatació que el 

poliacetat de vinil afegia factors de deteriorament a les pintures negres va 

promoure la creació d’un grup d’investigació i la realització d’un projecte  

finançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología (2002-2005) que s’exposa, 

breument, en aquest capítol.5

3 Vegeu el capítol II i les referències citades per la a bibliografia i les fonts 
utilitzades. 
4 Tradicionalment anomenat acetat de polivinil, el nom correcte és poliacetat de 
vinil, o PVAc en l’acrònim de l’anglès Poly (Vinyl Acetate). El monòmer d’acetat de 
vinil (C4H6O2) forma enllaços amb milers d’altres monòmers iguals, de manera que 
la molècula del PVAc resultant està formada per «molts» (poli) acetats de vinil, i 
resulta incorrecte anomenar-la com una acetat de «molts» vinils («acetat de 
polivinil»). Al títol de la tesi hem mantingut el nom d’acetat de polivinil perquè, 
malgrat tot, és el que figura encara al Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut 
d’Estudis Catalans, i el seu ús continua tenint una forta implantació, tot i no ser, 
des del punt de vista químic, estrictament correcte. 
5 Aquesta tesi doctoral ha estat part del projecte d’investigació, atès que les 
pintures negres del monestir de Pedralbes han estat unes de les més estudiades i 
sobre les quals més s’ha pogut aprofundir en l’anàlisi dels materials i les 
estructures.
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El quart capítol vol respondre les preguntes menys pragmàtiques que 

generen les pintures negres, és a dir aquelles qüestions relacionades amb el 

seu significat. S’hi recull la informació de l’anàlisi iconogràfica de les 

pintures i també els referents culturals i religiosos del moment en què es 

van crear, així com una aproximació a la presència de la mort en la vida 

quotidiana al segle XIV. Per respondre aquestes qüestions ha calgut recórrer 

a la bibliografia especialitzada en iconografia i simbologia, i a les mateixes 

fonts de la literatura religiosa que les ha generades, així com a la 

bibliografia sobre la història de les mentalitats, el pensament i la vida 

quotidiana.  

Finalment, a l’apèndix documental s’aporten documents de referència 

necessaris per a la consulta durant la lectura de la tesi, com són els plànols 

del monestir de diferents èpoques que s’han conservat i la filmació 

realitzada durant l’arrencament de les pintures negres, traspassada a 

format DVD per tal de facilitar la consulta de la valuosíssima informació que 

conté.
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I

Elisenda de Montcada i la fundació

del monestir de Pedralbes 

Elisenda de Montcada i Pinós era filla de Pere II de Montcada, IXè senescal 

del regne, i d’Elisenda de Pinós; germana d’Ot de Montcada (el germà gran 

–patriarca a la mort del seu pare–, canceller i majordom del rei Jaume II i, 

posteriorment, canceller d’Alfons IV, el Benigne, i de Pere III, el

Cerimoniós) i de Gastó de Montcada, que fou bisbe d’Osca i, posteriorment, 

de Girona. Pertanyia, doncs, a una família de la noblesa de la Catalunya 

vella molt directament vinculada amb la monarquia a través dels càrrecs de 

confiança que els reis els havien encomanat al llarg del temps. 

Es coneixen pocs detalls de la biografia d’Elisenda de Montcada abans del 

seu matrimoni amb el rei Jaume II. Sembla que el matrimoni amb el rei, 

quan aquest quedà vidu de Maria de Xipre –un matrimoni que ell mateix 

qualificà de desgraciat i que s’havia pactat per interessos polítics i 

territorials estratègics, com era tradició i el mateix rei fomentava, per altra 

banda–, es dugué a terme ràpidament i de manera poc pública, tres mesos 

després de morta Maria de Xipre i havent hagut d’aconseguir, en tan breu 

temps, la dispensa papal de consanguinitat. El rei tenia 55 anys, una edat 

avançada per a l’època i una salut precària, i Elisenda sembla que havia 

depassat l’edat habitual per al matrimoni de les joves del seu temps. 

No es va tractar en aquest cas d’un matrimoni polític d’aliances entre 

regnes com en els casos anteriors, si bé J.E. Martínez Ferrando1 apunta 

significats polítics rellevants, de refermament del predomini de la corona 

                                      
1 MARTÍNEZ FERRANDO, J.E., Biografía de Elisenda de Montcada «Regina de Pedralbes» 
escrita para el acto de colocar su retrato en la Galería de Catalanes Ilustres.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1953.  
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catalano-aragonesa per damunt d’altres regnes contemporanis, en la tria 

d’una dama catalana i no d’una princesa estrangera. El rei tenia assegurada 

la descendència amb els deu fills que tingué del seu primer matrimoni amb 

la reina Blanca d’Anjou (o segon, si es considera com a tal el matrimoni civil 

contret per poders amb Isabel de Castella, quan era una nena, invalidat 

posteriorment per manca de dispensa papal). Elisenda, tot i l’ascendència 

noble del seu llinatge, no era una princesa, i el seu no va ser un matrimoni 

d’estat.

Poc després del matrimoni amb Jaume II el dia de Nadal de 1322, Elisenda 

de Montcada, conscient que l’avançada edat i la mala salut del rei molt 

probablement la farien vídua en una data relativament propera, i sabedora 

que el seu paper a la dinastia reial perdria rellevància en aquell moment, va 

procurar obtenir l’autorització i el suport del rei en la fundació d’un monestir 

de monges de l’orde de Santa Clara,2 per retirar-s’hi un cop vídua. La 

fundació del monestir havia de resoldre dues qüestions principals: d’una 

banda, s’assegurava les pregàries que havien d’ajudar l’ànima del rei i la 

seva a aconsegur la salvació, i d’altra banda obtenia una viduïtat digna en 

un palau propi, al costat del monestir de fundació reial, amb la seva cort 

formada principalment per les dones de la seva família, les Montcada i, 

sobretot, les Pinós, en un lloc apartat del poder polític però prou proper per 

mantenir-hi contacte, com així va ser.  

La tradició en la fundació de cases religioses femenines a la monarquia 

catalana i els precedents familiars del rei Jaume II fan que la decisió de la 

reina Elisenda no resulti sorprenent o extraordinària. A la mateixa família 

Montcada hi ha un precedent en la fundació del monestir d’Avinganya per 

una avantpassada de la reina, Constança d’Aragó, filla natural de Pere el

                                      
2 Per aprofundir en el coneixement del fet religiós i la seva repercusió social durant 
els segles XII i XIII, així com de la importància dels ordes mendicants a l’alta edat 
mitjana, especialment al regne de Catalunya i Aragó, vegeu WEBSTER, JILL R., Els 
franciscans catalans a l’edat mitjana. Els primers menorets i menoretes a la Corona 
d’Aragó. Lleida: Pagès Editors, 2000. Vegeu també la bibliografia proposada a les 
notes 60 i 61 d'ESPAÑOL, FRANCESCA, «Un cert perfil d’Elisenda de Montcada», a
BALASCH, E.; ESPAÑOL, F. (eds.), Elisenda de Montcada. Una reina lleidatana i la 
fundació del Reial Monestir de Pedralbes. Lleida: Amics de la Seu Vella, 1997, pp. 
11-13.
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Catòlic i germana de Jaume I, el Conqueridor, casada amb Ramon de 

Montcada a principi del segle XIII.3

Si bé són certs el profund sentiment religiós i la rellevància dels ordes 

mendicants de l’època, el fet de fundar un monestir on retirar-se un cop 

vídua amb la seva cort converteix Elisenda en mestressa dels seus anys de 

viduïtat, li dóna autonomia respecte del govern del patriarca familiar (el seu 

germà Ot) i la converteix en protagonista de les seves pròpies decisions i 

administradora dels seus béns. 

El rei va accedir a la petició d’Elisenda i li va fer donació d’uns terrenys a 

Valldaura, entre Montcada i Cerdanyola, antiga possessió dels avantpassats 

de la reina, perquè hi edifiqués el monestir. Elisenda, però, per motius que 

no han quedat documentats, va demanar al rei de canviar l’emplaçament 

per un altre, a la falda de la muntanya de Sant Pere Màrtir, antigament 

Mont Orsa, al terme de Sarrià. El lloc era un mas amb heretat (i amb 

anterioritat un assentament d’època romana) la tinença del qual calgué 

comprar a la família Pedralbes i el domini (alou o propietat absoluta, lliure 

de prestacions) a Bernat de Sarrià. El document de compra de l’heretat se 

signà els dies 17 i 24 de gener de 13264 i el del domini se signà el 16 de 

                                      
3 MARTÍNEZ FERRANDO, J.E., Biografía... (op. cit.), p. 17. Vegeu també ESPAÑOL, F., 
«Un cert perfil...» (op. cit.), p. 11-37, i la nota 1 de CARBONELL, M.; CASTELLANO, A.;
CORNUDELLA, R., «Una col·lecció per al monestir de Pedralbes», a CASTELLANO, A.,
Pedralbes. Els tresors del monestir. Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat, 
Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, 2005, p. 25: «A l’origen d’aquesta 
devoció també hi ha un component “domèstic” o familiar: Jaume II, el Just, casat 
en terceres núpcies amb Elisenda de Montcada, era nét de Violant d’Hongria, i 
aquesta era germana d’Elisabet d’Hongria, canonitzada l’any 1235; d’altra banda 
Elisabet d’Aragó, tia paterna del mateix Jaume II, fou la primera muller de Felip 
l’Ardit, rei de França, i aquest era fill de sant Lluís, canonitzat el 1297. Tant sant 
Lluís com santa Elisabet d’Hongria eren membres del tercer orde franciscà. Encara, 
l’any 1325 una filla de Jaume II ingressà en les files franciscanes: serà santa Isabel 
de Portugal. Aquesta filiació explica l’afecció franciscana dels reis de Mallorca i dels 
Anjou napolitans. No oblidem altres tres fets: que la mare de Jaume II havia fundat 
diversos convents de clarisses a la penísula ibèrica i a Sicília, que la segona muller 
del mateix monarca va ser la impulsora del monestir de Santa Clara de Vilafranca 
del Penedès, i que la reina Elisenda era descendent (perquè la seva besàvia n’era 
filla il·legítima) del rei Pere el Catòlic.»
4 Arxiu del monestir de Pedralbes, en endavant AMP, pergamí 95, citat a ANZIZU,
EULÀLIA, Fulles históriques del Real Monestir de Santa María de Pedralbes. 
Barcelona: Estampa de F. Xavier Altés, 1897, pp. 12-13. 
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febrer de 1326.5 Entre heretat i domini la compra es realitzà per un import 

total de 19.000 sous barcelonesos. 

El monestir es va començar a edificar immediatament, poc després que el 

papa atorgués a la reina una butlla autoritzant-ne la construcció:6

«Insignis devotionis tue commendantes affectum, quo mentem tuam 

ad pietatis opera dirigens, locum in quo virgines, deo dicate, virtutum 

domino perpetui famulatus obsequia sub regulari observantia 

exhibentes, accensis lampadibus se parent obviam ire sponso, 

fundare desideras pariter et dotare, petitionibus tuis, quantum cum 

deo possumus, favorem benevolum impertimur. Sane petitio tua 

nobis exhibita continebat quod tu ad laudem dei et divini cultus 

augmentum quoddam monasterium sororum ordinis sancte Clare 

edificare proponis infra Terraconensem provinciam in loco per unam 

leucam saltem ab hominum habitatione remoto […]. Nos igitur tuis 

supplicationibus inclinati devotioni tue fundandi infra dictam 

Terraconensem provinciam domum seu Monasterium dictarum 

sororum dicti ordinis sancte Clare in loco convenienti juxta ipsius 

Ministri provincialis arbitrium […] Datum Avenioni kalendis februari, 

Pontificatus nostri Anno decimo.»

Sor Eulàlia Anzizu7 descriu així l’inici de la construcció del monestir: 

«Pochs dies passaren de la rebuda d’eixa butlla afins que tingué lloch 

la ceremonia de la primera pedra que, segons un primer full molt 

                                      
5 «á 16 de les kal.[endes] de febrer de 1[3]26», AMP, pergamí 96, citat a ANZIZU,
E., Fulles... (op. cit.), pp. 13-14. 
6 Butlla concedida a Avinyó l’1 de febrer de 1326. AMP, pergamí 113. Reproduïda a 
ANZIZU, E., Fulles... (op. cit.), pp. 13-14. 
7 Sor Eulàlia Anzizu (Mercè Anzizu i Vila) fou monja del monestir de Santa Maria de 
Pedralbes a final del segle XIX i principi del XX. Filla única i òrfena des dels 10 anys 
d’una família benestant tingué com a tutor el seu oncle, Eusebi Güell. Persona molt 
culta, poetessa, dibuixant, fotògrafa, arxivera i primera historiadora del monestir, 
amb la seva herència va pagar la restauració de l’església i del refectori, dirigida a 
final del segle XIX per l’aquitecte Joan Martorell i Montells, així com el nou retaule 
de l’església en substitució de l’anterior, encarregat per sor Teresa Saiol el 1713, 
considerat de mal gust al segle XIX com a excessivament barroc.  
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notable del mes antich códich de la Regla,8 posaren lo rey e la reyna 

lo cendemà de senta maría de març en lan de M. CCC. XXVI 9 al cap 

de lesglea ab gran festa e ab molta gent honrada e assenyalada, la 

qual cosa fure long de contar e molt més descriure. […] Unes lletres 

del P. Fr. Ramón Bancal, provincial dels Menors en Aragó, al dar 

compte de haver dat cumpliment á lo disposat per Joan XXII respecte 

al lloch y fábrica del Monestir, sobre lo que havia lo Papa gravat sa 

conciencia, parla solament de Ferrer Peyrón y Domingo Granyena, en 

presencia dels quals senyalá la planta y divisions del convent y’ls 

anomena directors de la obra. Eixa fou empresa ab tal activitat que á 

3 de maig del any següent pogué ja soplujar á les catorze filles de 

Santa Clara que hi vingueren del monestir de Barcelona, com se 

veurá per lo ja citat full de la Regla: “En lan de nostre Senyor jhu. 

xst. M. CCC. XX. VII, en lo dia de la invenció de senta creu de mayg, 

que fo la doncs en dicmenge, lo molt alt senyor en Jacme rey darago 

e la molt alta senyora dona Elysen. per la gracia de deu. reyna 

darago. meteren e posaren. les dones sors menors. del orde de senta 

Clara. en lo molt honrat monestir novelament edificat per eyls en la 

parroquia de sent vicent. de sarria. prop barcelona nomenat senta 

maria de pedralba ab molt gran solemnitat. en ayxi que aqui foren 

presents personalment. los damundits rey e reyna. el senyor en 

jouan fil del dit senyor rey. archabisbe de toledol. qui dix lavors la 

missa. e los bisbes de barcelona. e d’Osca e de vic. estans tots tres 

revestits. a tota la missa. […] feu hom gracies a deu. e a la verge 

maria. e al benahuyrat sent francesc e a madona senta clara. e a tota 

la cort celestial. car aquest feyt, ere vengut á acabament, en tan de 

breu de temps. que no avie cor un an, e un mes que lo monestir sere 

començat dobrar […]»10

El rei va morir el 2 de novembre de 1327, sis mesos després que entressin 

al monestir les primeres monges, i la reina es traslladà al seu palau de 

                                      
8 Llibre de la Regla, AMP R/25. Reproduït a ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), pp. 15-18. 
9 26 de març de 1326.
10 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), pp. 15-17. 
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Pedralbes, on consta que ja hi vivia el mes de febrer següent, i hi visqué 

fins el 19 de juliol de 1364, data de la seva mort. 

Malgrat el poc temps que durà el matrimoni, Elisenda, a qui els cronistes 

anomenen «regina Pedralbis»,11 va deixar una forta empremta a la casa 

reial catalana. El rei Alfons IV, el Benigne, i més tard el rei Pere III, el

Cerimoniós, van mantenir una estreta relació amb Elisenda de Montcada, i li 

consultaven algunes decisions i la convidaven a actes protocolaris 

importants de l’època. 

Per altra banda, Elisenda, un cop retirada al seu palau del monestir de  

Pedralbes, va dedicar els seus esforços a completar el monestir, dotar-lo de 

recursos per al seu manteniment i marcar les pautes del que havia de ser la 

vida de la comunitat –amb el marge d’actuació que li deixava la regla d’Urbà 

IV a la qual estaven sotmeses les monges del monestir– amb l’obtenció de 

diverses mitigacions i exempcions per a les religioses aconseguides del papa 

Joan XXII. 

Durant els anys següents, la comunitat de monges va anar augmentant en 

nombre i en noms il·lustres, lligats sovint al llinatge de la reina. A més de 

les excepcions i mitigacions a la regla aconseguides del papa Joan XXII –de

qui el germà de la reina, Gastó de Montcada, n’era el secretari– la reina va 

aconseguir també dels seus successors,12 així com dels reis Alfons IV i Pere 

III, diferents donacions i privilegis que van augmentar de manera molt 

substancial el patrimoni i les rendes del monestir. Sembla lògic pensar que 

aquest creixement en rendes havia de facilitar l’evolució de l’edifici i la 

finalització progressiva de la construcció de les diferents estances que el 

configuraven, encara que el tancament del perímetre del recinte del 

monestir i l’alçada actual de la construcció no siguin obra del segle XIV.

                                      
11 METGE, BERNAT, Lo Somni. Barcelona: Laertes, 2005. Edició a cura de Jordi Vinyes 
i Domènec Marzà. 
12 Joan XXII (1316-1334), Benet XII (1334-1342), Climent VI (1342-1352), 
Innocenci VI (1352-1362), B. Urbà V (1362-1370). 
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La construcció del monestir 

La inclinació del terreny sobre el qual s’edificà el monestir, a la falda del 

Mont Orsa (Sant Pere Màrtir), féu necessària l’estructuració del conjunt en 

tres nivells o terrasses (fig. 1). Actualment, al nivell superior hi trobem el 

dormidor, la sala de l’Àngel, el primer pis del claustre, el cor alt i el que s’ha 

identificat com la sala major del palau de la reina. Al nivell mitjà o principal 

hi ha l’església, la planta baixa o rebost del palau de la reina, la planta del 

claustre, el refetor i possiblement la primera infermeria, mentre que l’actual 

(segles XVI-XVII) remunta aproximadament mig metre sobre el nivell del 

claustre i s’anivella, pel que fa al sòl, amb l’abadia i la sala capitular. Al 

nivell inferior hi trobem les procures, el celler i l’hort petit, així com les 

cases dels beneficiats del monestir (treballadors externs). 

Hi ha pocs documents que ens acostin a una cronologia definitiva de 

l’edificació del conjunt del monestir. L’estat de la qüestió, pel que fa a 

l’estudi del monestir, posa en relleu, encara a data d’avui, molts 

interrogants respecte de la cronologia i de les diferents fases de creixement. 

Ha estat més estudiada l’església que la resta del monument, i darrerament 

l’ala sud-est, ocupada per la infermeria, l’abadia, la sala capitular i les 

procures,13 però la resta d’espai destinat originàriament a la clausura queda 

encara per documentar i estudiar en profunditat. 

És evident que una edificació com el monestir de Pedralbes no ha estat 

aliena a les reformes i adaptacions que l’ús mateix de l’edifici i el canvi 

d’usos i costums hagi fet necessari a la comunitat que l’ha habitat durant 

gairebé set segles. És per això que es fa imprescindible l’estudi arqueològic 

dels paraments del recinte, però sobretot de les zones que encara avui no 

es té la certesa de com ni quan es van edificar.  

Les reformes, millores i ampliacions que es van anar produint al llarg dels 

anys al monestir i que han quedat documentades als diferents manuals o 

llibres de comptes –tant del monestir com del Consell de Cent i, molt 

                                      
13 Vegeu els treballs de Reinald González (Veclus, S.L.), Sílvia Redondo Iniesta i 
Cristina Sanjust Latorre citats a la bibliografia. 



Fig. 1 
Terrasses per adaptar la construcció de l’edifici al desnivell del terreny. 

Nivell mitjà: església, planta baixa del claustre, refetor, infermeria, sala capitular. 

Nivell inferior: procures, celler, hort petit, cases dels beneficiats. 

Nivell superior: cor alt, dormidor i sala major del palau de la reina, primer pis del claustre. 
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probablement, a les cancelleries reials– estan actualment en procés d’estudi 

per iniciativa d’Anna Castellano i Tresserra, conservadora en cap del Museu-

Monestir de Pedralbes, en diversos projectes comuns entre el Museu-

Monestir de Pedralbes i el Museu d’Història de la Ciutat, amb la participació 

de la Universitat de Barcelona (Departament d’Història Medieval) en el 

buidat dels notarials conservats a l’arxiu del monestir, i la Subdirecció 

d’Arxius del Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 

(digitalització del fons de l’arxiu del monestir i posterior estudi). 

Així mateix, actuacions diverses realitzades amb ocasió del manteniment i 

les millores del monument dutes a terme per part del Servei d’Urbanisme 

de l’Ajuntament de Barcelona han aportat estudis parcials de les zones 

intervingudes, amb més o menys profunditat i rigor, i hi ha encara, en fase 

d’elaboració, una tesi doctoral de Cristina Sanjust i Latorre sobre l’edificació 

de l’ala de la infermeria.14 Aquesta informació, juntament amb l’estudi 

arqueològic dels paraments de la resta del monestir, haurà de permetre 

aclarir definitivament les fases constructives i l’evolució de l’edifici.  

Com ha quedat dit, la primera historiadora del monestir va ser sor Eulàlia 

Anzizu, a final del segle XIX i principi del segle XX. En les seves dues obres, 

Fulles Históriques del Reial Monestir de Santa María de Pedralbes i el 

Cronologich,15 fa un repàs detallat de la cronologia dels esdeveniments que 

afecten el monestir i la comunitat. L’arquitecte Joan Bassegoda i Nonell a la 

seva guia del monestir,16 i a les memòries dels seus projectes també 

analitza la cronologia de l’edifici, igual que Assumpta Escudero, també en 

una guia del monestir, uns anys després. Anna Castellano i Tresserra 

analitza el monument a la seva tesi doctoral17 i al llibre Pedralbes a l’Edat 

                                      
14 Cristina Sanjust ja va dedicar la seva tesina a aquest tema. Vegeu SANJUST I 

LATORRE, CRISTINA, Estudi arquitectònic de la sala capitular i la infermeria del Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Treball d’investigació presentat a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 16 de setembre de 2004. Inèdit.  
15 ANZIZU, EULÀLIA, Cronologich, AMP. Document inèdit, sense datar. 
16 BASSEGODA I NONELL, JOAN, Guia del Monestir de Pedralbes. Barcelona: Edicions 
Nou Art Thor, 1979. 
17 CASTELLANO I TRESSERRA, ANNA, Origen i formació d’un monestir femení. Pedralbes
al segle XIV (1327-1411). Tesi doctoral (inèdita). Universitat Autònoma de 
Barcelona, 1996. 
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Mitjana. Història d’un monestir femení,18 on aporta l’anàlisi més completa 

de la documentació recollida als documents de l’arxiu del monestir i les 

hipòtesis més interessants respecte de la construcció del monestir fins al 

moment de la lectura de la seva tesi. Darrerament, amb la publicació dels 

catàlegs de dues exposicions que tenen lloc al Museu-Monestir s’han aportat 

dades recents sobre el coneixement de l’evolució de l’edifici, sobretot pel 

que fa al dormidor.19 Altres estudiosos del conjunt o de part del monestir,20

han aportat també apreciacions i estudis que han contribuït al coneixement 

de l’entorn, però el document de referència per a l’estudi del monestir fins 

els anys noranta del segle XX és encara l’obra de sor Eulàlia Anzizu.  

Com a document de referència, el text de sor Eulàlia Anzizu ha contribuït a 

difondre una imatge romàntica de la fundació i el creixement del monestir 

que s’ha consolidat entre alguns estudiosos del segle XX. Les apreciacions 

de sor Eulàlia, fetes des del coneixement profund de les fonts i de la 

institució des de dins, no només són una aportació documental fonamental 

per al coneixement de la història del monestir sinó que contenen també una 

bona dosi d’interpretació dels fets i de judicis morals que ens acosten molt a 

la figura humana i religiosa de sor Eulàlia i al seu temps. L’obra de sor 

Eulàlia és en definitiva una obra amb un insuperat interès per a l’estudi del 

conjunt del monestir, molt arrelada al seu temps, final del segle XIX, on es 

pot seguir el rastre de molts aspectes de la cultura catalana del moment i 

de la interessantíssima figura de l’autora, que s’escapen, però, de l’objectiu 

d’aquest treball. 

Sor Eulàlia defensa la hipòtesi que l’edificació del monestir, com ella la veia 

al segle XIX, era pràcticament la mateixa que en el moment que hi van 

                                      
18 CASTELLANO I TRESSERRA, ANNA, Pedralbes a l’Edat Mitjana. Història d’un monestir 
femení. Barcelona: Publicacions de l'Adadia de Montserrat, 1998. 
19 CASTELLANO I TRESSERRA, A. (ed.), El monestir de Pedralbes. La recuperació d’una 
joia de l’art català. Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat, Institut de Cultura, 
Ajuntament de Barcelona, 2003. I també CASTELLANO I TRESSERRA, A. (ed.), 
Pedralbes. Els tresors del monestir. Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat, 
Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, 2005. 
20 Vegeu a la bibliografia les referències a les obres de Mn. Trens, J.O. Mestres, 
Francesca Español, Pere Beseran, Natàlia Baqué, Ernest Ortoll, Rosa Alcoy, Reinald 
González, Sílvia Redondo, J.M. Julià (juntament amb Anna Castellano), Cristina 
Sanjust i Ricard Bru. 
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entrar a viure les primeres monges el 3 de maig de 1327, és a dir, que 

estava pràcticament acabada. Arriba a aquesta conclusió fent una 

interpretació literal del document que transcriu a la seva obra: 

«[…] feu hom gracies a deu. e a la verge maria. e al benahuyrat sent 

francesc e a madona senta clara. e a tota la cort celestial. car aquest 

feyt [la construcció del monestir], ere vengut á acabament, en tan 

breu de temps. que no avie cor un an, e un mes que lo monestir sere 

començat dobrar […]»21

Així, segons ella, només faltava edificar un dels pisos del claustre i teulades 

per cobrir: 

«No obstant y que pogué ser habitat, no quedá lo monestir llest del 

tot; entre altres coses faltaba una ala de claustre (d’un dels dos pisos 

solament) que no’s construí fins en 1412, segons consta en un dels 

manuals de negocis del Monestir, signat per Ramon de Forest notari, 

ahont se llegeix que Anton Neto tallá 26 summatis lapidum Montis 

Judaicis per pilarum in Claustri, nombre exacte dels que conté doblats 

cada una de les ales del mateix, y segurament quedaren ja de llavors 

ben acabats, puig cap altre noticia, llevat de la de construcció de 

teulades, se troba en lo Monestir […]»22

Quan s’indica en el document del segle XIV que el monestir «ere vengut á 

acabament, en tan breu temps» cal ser conscients que l’acabament no 

significa la construcció del conjunt que avui podem veure, sinó només, molt 

probablement, la construcció o adaptació de part de l’edifici preexistent del 

Mas Pedralbes,23 que havia de ser suficient per allotjar les primeres monges 

                                      
21 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), p. 17, citant el Llibre de la Regla, AMP R/25 
22 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), p. 18. 
23 El Mas Pedralbes, en ser comprat per la reina Elisenda, era un mas habitat i en 
funcionament, i no devia ser un mas petit, sinó més aviat un conjunt d’edificacions 
autosuficient des de tots els punts de vista. Sembla que en els seus terrenys hi 
havia, fins i tot, una petita església dedicada a santa Cecília, documentada ja el 
1029, de la qual es desconeix la ubicació concreta. Per a més informació vegeu 
BASSEGODA MUSTÉ, P. J., Huerto y viñedo de Barcelona. Contribución al estudio de la 
historia  del urbanismo de la Ciudad Condal. Barcelona: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona, 1971.
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que el van habitar, amb sor Sobirana Olzet com a mare abadessa, i que 

l’església era ja apta per dir-hi missa (la qual cosa no vol dir que l’església 

estigués acabada ni que fos com la coneixem avui). 

Per altra banda, al llarg de la seva obra la mateixa autora contradiu 

l’afirmació anterior, aportant dades del creixement del monestir com les 

següents, entre altres: 

«La capella de Sant Pere [a l’església] no consta quan se dedicá, pero 

les obres de la Sala Capitular degueren comensar en 1416, durant 

encare en 1419, puig en lo manual de Gabriel de Forest se llegeix:

“900 pedres de fil per cloure un arch é reforsar lo peu,” en 1416, y en 

1418 parla de “les obres de Capítol que van endevant,” y en 1419 diu 

que’s feren les vidrieres y’s picaren 6,850 pedres per Capítol.»24

Els anys 1416 i 1419 de la cita anterior ens situen a començament del segle 

XV per a la construcció de la sala capitular a l’ala del claustre ocupada per 

l’actual infermeria, al sud-est del monestir, i és força després de la data que 

entren les primeres monges (1327), malgrat la dotació econòmica que fa 

Constança de Cardona per a l’edificació de la sala capitular l’any 1325.25

Aquesta ala del monestir es construí, molt probablement, aprofitant 

edificacions preexistents26 que, amb el temps, s’anaren adaptant a les 

imposicions o a les necessitats de la comunitat de religioses i configurarien, 

amb el pas dels segles, l’aspecte actual, propi d’una construcció hospitalària 

                                      
24 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), p. 19. 
25 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), p. 19: «La Sala Capitular quedá també per fer, 
encare que donya Constança de Cardona, que á l’hora de sa mort rebé l’hábit de 
Santa Clara y volgué ser enterrada en lo monestir quan fos terminat, deixá 12,000 
sous per la obra de Capítol y per la capella de Sant Pere en la iglesia, com consta 
de son epitafi, lo més antich del monestir: Hic iacet nobilis domina Constancia de 
Cardona, que abitum beate Clare in fine recepit ac operi capituli istius monasterii et 
pro capella sancti Petri XIIm solidos legavit; anima cuius requiescat in pace. Amen. 
Obiit autem II Kl. Marcii anno Domini (de la Encarnació) Mº CCCº XXº Vº.»
26 GONZÁLEZ, REINALD (Veclus, S.L.), Lectura històrico-estructural i de paraments del 
cos de l’edifici de la zona de l’abadia que afronta l’hort de les monges del monestir 
de Pedralbes de Barcelona. Juliol de 2001. Realitzat per encàrrec del Sector 
d’Urbanisme, Direcció de Plans i Projectes Urbans, Departament d’Arquitectura de 
l’Ajuntament de Barcelona. Inèdit.
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del Renaixement. La infermeria primitiva va ser refeta pràcticament sencera 

amb la donació reial de 1568 i a final del segle XVII s’acabà de remodelar.27

Altres historiadors del monestir o de la figura de la reina Elisenda han 

interpretat literalment el document on es descriu l’acte d’entrada de les 

primeres monges a Pedralbes. A aquesta interpretació hi ha contribuït la 

vehemència de sor Eulàlia, i el pes de la seva obra.  

L’historiador Martínez Ferrando, tot i no qüestionar-ne les indicacions, 

introdueix en la seva interpretació dels fets elements que moderen 

l’afirmació de sor Eulàlia respecte de l’estat d’edificació del monestir en 

entrar-hi les primeres monges: 

«Las obras fueron llevadas con singular aceleramiento, con tanto 

aceleramiento que ya el 3 de mayo, festividad de la Invención de la 

Santa Cruz del año siguiente –1327– se hallaron muy adelantadas, 

permitiendo que con instalaciones provisionales pudiera procederse a 

la inauguración del monasterio. La iglesia se hallaba en gran parte 

terminada y del claustro, según manifiesta sor Eulalia, sólo faltaba 

construir la sección alta de una de sus alas. También se contaría con 

dependencias más o menos provisionales para instalar a 14 religiosas 

del antes citado convento de San Antonio de Pádua, existente en 

Barcelona.»28

És evident que en ser consagrada l’església del monestir i entrar-hi a viure 

les primeres monges al cap d’un any de la col·locació de la primera pedra, 

el monestir no estava acabat tal com el coneixem avui, però realment no 

sabem amb exactitud quin n'era l'estat d’edificació. 

                                      
27 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), p. 144: «La enfermería construída ja en 1406 debía 
necessitar més que adobs, que pogueren ferse gracies á 600 ducats d’or donats per 
lo rey al Monestir per carta real firmada de sa má en Sant Llorens del Escorial á 13 
de Març de 1568; no solament pogué repararse, sino que s’edificá de nou.»; i p. 
159: «Algun benefactor, com havía succehit en 1568, ajudaría ó costejaría del tot 
les obres de la enfermería y d’una petita capella per les malaltes, fetes una y altre 
en 1668[...]» 
28 MARTÍNEZ FERRANDO, J. E., Biografía... (op. cit.), p. 19 
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El treball sobre les claus de volta de l’església del monestir publicat per 

Natàlia Baqué29 apunta que en el moment de la consagració de l’església (3 

de maig de 1327) només estava acabada «la capçalera i possiblement 

algunes dependències del convent, així per tant, part de la clausura.» No 

ens diu, però, quina part de la clausura.  

«Però no podem entendre que tot el cos de l’església ja s’hagués 

conclòs ja que en un any de marge, des de la primera pedra, era 

impossible en aquella època enllestir cap edifici. […] altres 

construccions encetades a Barcelona en les mateixes dates del segle 

XIV i que van trigar temps a ser acabades, com Santa Maria del Pi o 

Santa Maria del Mar i no cal que citem la Catedral de Barcelona, les 

obres de la qual es van perllongar al segle XV i posteriorment. En el 

cas de la Seu barcelonina es van haver d’invertir prop de quatre anys 

–1378-81– en la realització de les tres primeres voltes de la nau 

central i les corresponents de l’epístola que van ser patrocinades pel 

bisbe Pere de Planella […]. Pedralbes no va ser diferent. Tot i que era 

una fundació reial, era tècnicament i materialment del tot improbable 

que la seva construcció es finalitzés en un any […] Amb tot, també 

cal comentar que per tal de consagrar un temple només calia, en 

aquella època, comptar amb un altar cobert. Així, doncs, ens 

reafirmem en la suposició que l’església de Pedralbes es va consagrar 

només amb l’absis fet i part de les dependències conventuals 

enllestides. Això era el mínim necessari per poder acollir a les 

clarisses que ingressaven en el convent aquell dia i per poder seguir 

la missa diària.»30

La datació de diversos esdeveniments paral·lels a l’edificació del temple 

permet aventurar una possible cronologia documentada del sepulcre de la 

reina i del tancament del perímetre de l’església (fig. 2). En primer lloc, els 

contractes amb Ferrer Bassa per pintar la cel·la de sant Miquel al claustre, 

                                      
29 BAQUÉ i PRAT, NATÀLIA, «Les claus de volta de l’església de Santa Maria de 
Pedralbes», a BALASCH, E.; ESPAÑOL, F. (eds.), Elisenda de Montcada. Una reina 
lleidatana i la fundació del Reial Monestir de Pedralbes. Lleida: Associació Amics de 
la Seu Vella i Pagès Editor, 1997, p. 72, nota 36. 
30 BAQUÉ I PRAT, N., «Les claus de volta... » (op. cit.), p. 72, nota 36. 



Fig. 2 

Resurrecció (3 Maries)

Iconografia de les claus de volta de l’església (nau i capelles). Cronologia basada en referències
documentals indirectes, segons l'article citat de Natàlia Baqué. 
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entre els contraforts de l’absis, signats el 1343 i 1346.31 En segon lloc, el 

testament d’Ot de Montcada de 1341,32 on es fa constar la donació de 

diners per mantenir un sacerdot que digués missa en memòria dels reis 

Jaume i Elisenda a la capella de l’església del monestir de Pedralbes 

consagrada a les Onze Mil Verges (segona capella del costat de l’Evangeli). 

I, finalment, el contracte que signa Arnau Bassa el 1348 per pintar tot el 

mur de tancament dels peus de l’església, sota la rosassa del cor alt. 

«Aquestes dades que hem invocat assenyalen, per la seva cronologia, 

una progressió en el procés de l’obra que no podem passar per alt. La 

primera i la segona tenen a veure amb l’aixecament del mur 

perimetral i de les capelles laterals. Per tant vers 1341-1343 aquest 

ja devia estar construït, almenys fins la capella Montcada i les claus 

de volta menors col·locades. Aquesta conclusió situa, 

necessàriament, l’obra del sepulcre reial abans d’aquest marge 

temporal, ja que, si les claus de volta en depenen estilísticament, les 

havia d’haver precedit en el temps.»33

Segons la documentació existent, doncs, tot sembla indicar que fins 

aproximadament a mitjan segle XIV no està tancat el perímetre de l’església 

que coneixem avui i no estan acabades les obres de condicionament de 

l’interior (decoracions murals i vitralls). Un fet que crida l’atenció és que no 

hem trobat, per ara, referències a dates anteriors a 1340 pel que fa a 

l’aixecament de la construcció. Les primeres notícies apareixen en la fase 

final de la construcció de l’edifici. Per tant, la hipòtesi que la capçalera de 

l’església estigués acabada per a la consagració l’any 1327 cal mantenir-la 

en reserva, més si tenim en compte que de la capella de sant Miquel i del 

sepulcre de la reina, situats entre els contraforts de l’absis, no en tenim 

notícies ni indicis que ens situïn abans de 1340, i tal com assenyala 

Francesca Español parlant del sepulcre de la reina: 

                                      
31 Per als contractes signats per Ferrer i Arnau Bassa vegeu a l’Arxiu del monestir 
de Pedralbes: AMP 184, full solt de quatre cares, i Manual de Guillem Turell fol. 
70v, 1342-1348. 
32 Citat a ESPAÑOL, FRANCESCA, «Los Montcada y sus panteones dinásticos: un 
espacio para la muerte noble», a COMPANY, X. (ed.), Els Montcada i Alfons de Borja a 
la Seu Vella de Lleida. Lleida: Amics de la Seu Vella, 1991, pp. 37-82. 
33 BAQUÉ I PRAT, N., «Les claus de volta... » (op. cit.), p. 87. 
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«Del procés de l’obra de l’església, cal deduir que probablement [el 

sepulcre] va bastir-se alhora que el mur perimetral que l’acull.»34

Tanmateix, caldria comprovar per validar l’afirmació precedent que, 

efectivament, el vas del sepulcre de la reina travessa el mur i té obertura a 

l’església i al claustre, i no es tracta de dos receptacles encastats a banda i 

banda del mur que separa el claustre de l’església amb aparença de ser-ne 

un de sol bifront. Si no fos un receptacle situat dessota el mur, clarament 

situat a la base del mur en el moment de ser remuntat, la datació podria 

ser encara més tardana. Pel que fa a les decoracions de l’arcosoli, són 

afegides a posteriori,35 un cop el mur remuntat. Fins i tot s’observen, en 

algunes zones al dessota de la decoració, el traçat dels carreus pintats a 

l’enlluït originari del mur, coberts posteriorment per una nova capa de 

morter on es van realitzar les pintures imitant un tapís que el decoraven 

(fig. 3).

Un altre estudiós de l’església de Santa Maria de Pedralbes, Ernest Ortoll,36

fa la reflexió següent: 

«El cert és, però, que si bé sembla lògic que l’ingrés de la primera 

comunitat i la celebració de la primera missa poden testimoniar 

l’acabament del sector del presbiteri de l’església, i d’algunes 

dependències bàsiques, hem de pensar també que la voluntat de 

                                      
34 ESPAÑOL, FRANCESCA, «Un cert perfil…» (op. cit.), p.32. Així mateix, també BESERAN 

I RAMON, PERE, a «Un taller escultòric a la Barcelona del segon quart del segle XIV:
una proposta per a Pere de Guines», a Lambard. Estudis d’art medieval, vol. IV 
(1991-1993). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1994. I també BESERAN I 
RAMON, PERE, «Noves observacions a l’entorn del sepulcre d’Elisenda de Montcada»,
a I Jornades de Recerca Històrica de les Corts, 14 i 15 de març de 1997. Ponències 
i comunicacions. Barcelona: Arxiu Municipal de les Corts, 1997. 
35 Durant l’estudi preliminar del sepulcre de la reina, fet per a la intervenció de 
restauració i realitzat per Javier Chillida per encàrrec de l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà, vaig tenir l’oportunitat de veure de prop els espàrrecs de ferro que 
subjecten els pinacles al mur posterior, darrera els quals s’hi pot observar la 
decoració de carreus primigènia, a la qual se sobreposa el morter de les pintures de 
l’arcosoli.
36 ORTOLL, ERNEST, «L’església del convent de Santa Maria de Pedralbes», a BALASCH,
E.; ESPAÑOL, F. (eds.), Elisenda de Montcada. Una reina lleidatana i la fundació del 
Reial Monestir de Pedralbes. Lleida: Associació Amics de la Seu Vella i Pagès Editor, 
1997, pp. 39-57. 



Fig. 3 A l’esquerra, detall de l’anclatge al mur d’un pinacle de l’arcosoli del sepulcre de la reina, vist des del claustre del monestir. A la 
dreta, detall del traç de l’encintat en negre que simula el carreu del mur sobre el primer morter d’enlluït, darrera el pinacle.
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fundar el convent per part de la reina Elisenda no es podia veure 

aturada perquè encara no estava enllestida l’església ni bona part del 

convent. I així, potser caldrà considerar que la data del 3 de maig no 

fos la de la finalització de les obres, sinó que a partir d’aquell 

moment se seguí donant forma al convent i les seves dependències, 

entre elles, el que restés de l’església. Tot i això, les obres sembla 

que serien de ràpida execució. L’església ja estaria conclosa abans de 

1348, quan Arnau Bassa contracta unes pintures per al mur de 

ponent, el de la rosassa. I el convent en ple funcionament també en 

dates primerenques, atès que el 1334 ja l’habitaven seixanta 

monges.» 

Per altra banda, si bé el programa de construcció d’una església a l’edat 

mitjana s’iniciava per l’absis, i així ho corrobora el document que descriu 

l’acte de col·locació de la primera pedra a «el cap de l’esglea», Natàlia 

Baqué ens aporta una dada interessant que no podem passar per alt i que 

reforça la hipòtesi que l’església no va seguir el programa de construcció 

usual: les claus de volta de l’església de Santa Maria de Pedralbes estan 

disposades en el sentit contrari al que és habitual.  

«L’església de Santa Maria de Pedralbes consta d’una sola nau amb 

sis capelles laterals, dividida en set trams coberts amb volta de 

creueria i capçalera poligonal. D’aquest espai, els trams més 

occidentals, com s’esdevé habitualment, es destinaren a la clausura 

des d’on les monges podien seguir els oficis i en el més extrem de 

tots s’ubicà un cor alt.  

»Distribuïdes en les voltes de la nau principal i les sis capelles laterals 

hi ha un total de 14 claus: 8 majors i 6 menors. La seva disposició 

segueix un ordre iconogràfic coherent des dels peus de la nau fins al 

presbiteri. El tema genèric versa sobre els Goigs de la Mare de Déu, 

tot i que la darrera clau està dedicada al Crist del Judici Final. Les 

capelles laterals també presenten una temàtica unitària, estan 

dedicades, majoritàriament, a sants de l’orde del monestir: el de 

Sant Francesc.  
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»L’ordre constructiu fixa una successió temporal en els trams de les 

voltes que sempre s’inicia per orient, immediatament després de la 

volta presbiterial. Com ja hem esmentat, la lectura iconogràfica de 

les claus de Pedralbes segueix una ordenació contrària, des dels peus 

fins al presbiteri, i és per aquest motiu que analitzem les claus de la 

nau seguint aquesta disposició.  

»La dedicació de les claus és la següent: Crist del judici final (8), 

l’Anunciació (7), el Naixement (6), l’Epifania (5), les Tres Maries 

davant el sepulcre de Jesús –la Resurrecció– (4), l’Ascensió de Crist 

(3), la Pentecosta (2), i la darrera clau, situada sobre l’altar i de 

majors dimensions que la resta representa la Coronació de la Mare de 

Déu (1) com bé s’escau a una església dedicada a Santa Maria.»37

Queda, curiosament, per analitzar en la major part dels estudis sobre 

l’església un espai petit i ocult a zona de la clausura que, malgrat les 

modificacions de l’església i del cor alt dutes a terme per la restauració 

promoguda per sor Eulàlia Anzizu a partir de 1894, s’ha conservat. Es tracta 

de l’anomenat cor baix. L’historiador Ernest Ortoll38 fa l’observació següent: 

«El fet de trobar tres cors a l’interior de l’església és força inusual. 

Com ja hem dit, el del mig de la nau correspondria a la comunitat de 

frares franciscans destacada a Pedralbes i els altres dos, l’alt i el baix, 

a les monges. L’alt és destinat a les primeres i últimes pregàries del 

dia i el baix per seguir la missa i la resta d’oracions del dia. Així a 

l’església hi conflueixen dos móns separats per murs amb reixes o 

gelosies: el laic, obert al públic i el de la clausura. Lamentablement 

no posseïm a Catalunya altres exemples de cor alt i baix coetanis a 

Pedralbes per poder determinar si el model que s’emprà era corrent 

en altres cases mendicants femenines. Si hem de fer cas a d’altres 

exemples conservats en convents de clarisses italians, veiem com les 

solucions són dispars i cada església ho resol de manera diferent.» 

                                      
37 BAQUÉ i PRAT, N., «Les claus de volta…» (op. cit.), pp. 60-62. 
38 ORTOLL, ERNEST, «L’església…» (op. cit.), p. 56. 
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El cor baix conserva, malgrat les reformes,39 l’estructura i alguns dels 

elements ornamentals originals, clarament diferenciats del programa 

iconogràfic i simbòlic de la resta d’elements del temple. Sor Eulàlia 

pràcticament no hi va intervenir i s’hi refugià la comunitat mentre duraven 

les obres de restauració de final del segle XIX.

«[…] y tot l’any de 1894 y la major part del 1895 resá la Comunitat, 

soterrada en lo chor baix, los divinals Oficis, mentres la iglesia y lo 

chor superior se desblanquejavan, se desenllosava lo paviment de la 

iglesia y s’abaixava y doblava la paret mitjera entre la mateixa iglesia 

y lo chor [baix].»40

El cor baix ocupa aproximadament una tercera part de l’espai sota el cor alt, 

tocant a l’església. La paret del cor baix oposada a l’església s’aixeca contra 

la muntanya, pel desnivell del terreny en aquest punt. La planta té forma de 

petita capella d’una sola nau, de la llargada de l’ample de l’església, més 

l’absis de cinc costats, que se situa sota el campanar actual (fig. 4). La nau 

del cor baix està formada per dos trams coberts per dues voltes de 

creueria. Les claus de les dues voltes són l’escut del rei, a la volta més 

propera a l’absis, i l’escut del monestir (fusió de l’escut reial i el de 

Montcada), a la volta més propera al claustre o accés principal. L’absis està 

cobert amb una volta de canó de mig punt, possiblement moderna. Es 

conserven pintures al pany de volta amb escut reial que reposa al mur 

oposat a l’església que representen un dosser de tela vermella estampada 

sobre fons de cel estrellat, així com restes de l’encintat negre que 

repassava els carreus de les voltes i els nervis de la creueria. Es conserven 

també restes del carreuat original a l’angle que formen el mur de separació 

de l’església i el cor baix a la confluència amb el mur que el separa del 

combregador, possiblement les úniques restes del morter amb carreuat 

original que es degueren salvar de la intervenció de final del segle XIX (fig. 

5).

                                      
39 Restauració realitzada pel Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, 
dirigida per l’arquitecte Josep M. Julià i Capdevila l’any 1976.  
40 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), p. 191. 



Fig. 4 

Situació del Cor de baix amb projeció de les voltes de creueria.  
En vermell [ ] l'escut del Rei  i en groc  [ ] el de Montcada.  

Cor alt 

Campanar i  
cor baix 

Entrada església 
Combregador.

Grau de sant Honorat?



Fig. 5 Cor baix: Detalls del pany de volta amb pintura corresponent a la part superior d’un 
dosser sobre fons del cel estrellat, amb la clau de volta de l’escut de la casa reial 
catalana. S’observa, als panys de les voltes contigües, l’encintat en negre que 
repassa la junta de morter dels carreus.  



Cor baix: Restes a l’angle sud
del carreuat pintat en color
negre sobre el morter de
l’enlluït del cor baix.
Possiblement, es tracta de les
úniques restes del morter
original que tenia tota l’església
abans de la restauració
patrocinada per sor Eulàlia
Anzizu. S’hi poden intuir,
també, restes d’inscripcions. 
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L’accés al cor baix (fig. 6) actualment es pot fer per tres punts: l’entrada 

principal (1) és des del claustre i a nivell de planta, just al costat de 

l’anomenada, encara avui, escala reial. Cal entrar en un petit espai o 

vestíbul, actualment cobert i pintat modern, situat entre els contraforts de 

l’església, on podem veure el sotaescala de l’escala reial, i on des del segle 

XIX hi ha un accés a la capella de l’església que les monges utilitzen com a 

combregador. Aquest accés al cor baix és dins la clausura i no és habitual 

poder-lo observar. Un segon accés, prop de l’absis del cor, és a través de 

l’església, per una petita porta oberta al mur que els separa (2). Actualment 

aquest accés l’utilitzen els fidels que assisteixen a la missa que s’hi oficia les 

tardes de dilluns a divendres. Als plànols antics41 del monestir aquesta porta 

no hi és reflectida, ja que l’espai que ocupa el pas és un antic confessionari 

que fou obert al mur en la reforma promoguda per sor Eulàlia quan es va 

doblar la paret que separa el cor baix de l’església.42 Posteriorment, en la 

reforma de 1976, el confessionari es va transformar en una obertura que 

comunica l’església i el cor baix. 

El tercer accés al cor baix és una escaleta que baixa des de la sala de 

l’Àngel (3), situada a nivell del primer pis del claustre, al costat del cor alt. 

Aquest accés tampoc és habitual poder-lo observar perquè, igual que l’accés 

principal, queda a la clausura. És l’accés privat de les monges per accedir al 

cor baix des del cor alt o des del dormidor. 

Segons informació no publicada, facilitada per les monges de la comunitat,  

durant les reformes del cor baix dutes a terme el 1976, en el procés 

d’obertura de l’accés al cor baix per l’església a través d’un confessionari, es 

van posar al descobert restes de pintures i estructures antigues que 

configurarien, probablement, un tancament diferent de l’espai amb 

decoració pictòrica avui desapareguda. Sembla que originàriament no devia 

existir el mur que actualment separa el cor baix de l’església, i que l’espai 

                                      
41 Els plànols més antics del monestir que es conserven són del segle XVII.
Posteriorment en trobem dels segles XVIII i XIX, alguns dels quals són reelaboracions 
dels antics. Vegeu l’apèndix documental amb la reproducció dels plànols del 
monestir.
42 BASSEGODA I NONELL, JOAN, Guia... (op. cit.), pp. 28-30. 
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Cor baix. Primera capella/sala capitular del monestir?

Alçat del cor baix: hipòtesi d’ús dels primers espais del monestir. 

Hipòtesi de l’espai ocupat pel primer monestir sobre la planta del cor baix; espai que
ocupen, damunt, en verd, el cor alt i la sala de l'Àngel. Hipòtesi d’itinerari, a través de
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sota el cor alt se sostenia amb uns pilars decorats amb capitells recuperats 

parcialment durant la intervenció de 1976 (fig. 7). 

Un altre element que cal també tenir en compte és l’estranyesa que 

respecte del campanar del monestir han mostrat diversos estudiosos del 

monument, tant pel que fa a la seva ubicació, als peus de l’església, tapant 

un dels finestrals oberts al mur del cinquè tram de l’església, enganxat al 

costat de la porta d’entrada, com al fet que sigui l’únic element que surt del 

traçat regular del recinte. Però si entenem que per a la construcció del 

campanar es va aprofitar l’únic element que sortia de la traça de la planta 

de l’església actual, deixen llavors de resultar estranyes la seva ubicació i la 

forma del traçat que confereix a la planta del conjunt. Altrament, no 

s’explica que sota un campanar tan sòlid com dóna a entendre la seva visió 

exterior hi hagi l’espai buit del petit absis del cor baix. 

Si fem atenció, a més, a les plantes dels plànols de la zona del cor baix 

podrem observar que el petit absis del cor baix és excèntric respecte de la 

planta del campanar. Això es podria explicar per la necessitat d’edificar un 

campanar de planta regular, aprofitant el traçat de l’absis del cor baix  però 

salvant la proximitat de la porta principal d’accés al temple. 

L’arquitecte i historiador de l’art Joan Bassegoda i Nonell descriu així el cor 

baix i el campanar: 

«[...] a l’interior del temple, que és de nau única, del més pur estil 

gòtic català del segle XIV. Té set trams amb voltes quatripartites 

ogivals i reraespatlles heptagonal. [...] 

»El cinquè tram es divideix en dos pisos, el de sota on hi ha 

l’anomenat cor baix, que ara és capella mixta de la comunitat i dels 

fidels, i el pis alt que, ensems amb altres dos trams, composa el cor 

alt de les monges. 

»El cor baix té una perllongació en forma d’absis sota el cloquer i 

queda encabit entre dues parets. Una que el separa de l’església i on 



Fig. 7 Cor baix. Vista des de l’entrada cap a l’absis, i detalls dels capitells del mur que separa el cor de l’església. En 
la restauració de 1976 van quedar al descobert els capitells dels laterals de les columnes que havien quedat 
coberts pel morter en tapiar els arcs. 
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hi han dues finestres enreixades, i l’altra contra el terreny de sauló de 

la muntanya, puix que aquesta forma un altíssim graó, de manera 

que el cor alt, en els seus dos darrers trams està bastit directament 

damunt de la roca, no descomposta. [...] 

»En el claristori o part alta de la nau, hi ha catorze finestrals 

semblants als del presbiteri, un d’ells orb per raó del campanar, que 

es bastí més tard.»43

I a final del segle XIX, l’arquitecte Josep Oriol Mestres, en començar la 

descripció de l’exterior de l’església ho fa remarcant l’excepcionalitat de la 

porta d’entrada al temple i el campanar: 

«Iglesia en sa part exterior: Cridan per complert nostre atenció dues 

coses, ço es: la porta de entrada de la iglesia y la torre de les 

campanes. Magnífica y severa es la primera; grave é imponent es la 

segona. [...] 

»Al mateix costat d’eixa porta se alça imponent la maciça torre de 

planta octagonal, sens estreps en sos angles com los té la de la 

iglesia de Santa María del Pí. Les cares del octágono regular tenen 3 

metres 21 cent., y está inscrit en un cercle de 8 metres 42 cent. de 

diámetre. La altura está dividida per medi de característica, pero 

senzilla cornisa, en quatre pisos de dimensions diferents, alçántsen 

altre demunt, en que están oberts los vuyt finestrals, un en cada 

cara, ab sa arcatura interior al estil dels de nostra Catedral, 

presentantse eixos finestrals ab agradable esbeltesa.  

»Si bé es cert que cridan sobremanera la atenció la porta de la iglesia 

y lo campanar, ho és també que no la cridan completament, perque 

no son més que dues parts constitutives del conjunt; y aixís es que 

no puga perdres de vista la mole de la iglesia en general, que apareix 

robusta, grandiosa y grave. A la dreta del campanar se descobren 

                                      
43 BASSEGODA, J., Guia... (op. cit.), pp. 28-30. 
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dos traços de la iglesia que junt ab lo ocupat per aquell, son los tres 

destinats al chor de les senyores religioses y que están vedats al 

públich. A esquerra de la torre de les campanes se descobren cinch 

traços y després l’ábside. [...]»44

Si observem el campanar del monestir des de l’exterior, podem veure-hi 

una petita finestra geminada a tocar de la portalada d’entrada a l’església 

(fig. 8), actualment mig tapiada i amb una petita obertura coberta amb una 

reixa metàl·lica.45 Aquesta finestra no queda reflectida als plànols del 

monestir que s’han conservat, a diferència de l’obertura central de l’absis 

del cor baix, oberta possiblement en el moment de remuntar el campanar. 

La finestra geminada està orientada al sud-est i no es pot veure des de dins 

del cor baix, però sí des de l’interior de l’escala que puja al campanar. La 

morfologia dels paraments que constitueixen la façana del campanar que 

mira al sud-est pot suggerir el reaprofitament d’una construcció preexistent 

que inclouria la petita finestra geminada que hem descrit. 

L’altra obertura del campanar a nivell de la planta baixa, orientada al nord-

est, vista des de l’interior del cor baix, està centrada a l’absis. Vista des de 

l’exterior, però, és excèntrica respecte del pany de paret de la torre del 

campanar on s’ubica i diferent de totes les altres obertures, clarament al 

marge del disseny d’obertures de la torre on s’integra. Sembla, doncs, que 

tot apunta cap al reaprofitament de l’espai del petit absis, fora del traçat de 

l’església de Santa Maria, com a base per a l’edificació del campanar, 

confirmant la seva presència anterior al desenvolupament de la resta del 

temple.

                                      
44 MESTRES, JOSEP ORIOL, Real Monasterio de Santa María de Pedralbes. Apuntes 
Histórico-Arquitectónicos. N'hem consultat la traducció realitzada i transcrita per sor 
Eulàlia Anzizu al seu llibre Fulles... (op. cit.), pp. 20-34. 
45 Com aquesta reixa metàl·lica en trobem d’altres a diferents tancaments, 
finestres, reixes de ventilació i portes del monestir. Són generalment elements molt 
senzills, tot i que algunes aconsegueixen un grau de complexitat destacable. Estan 
formades per una planxa metàl·lica on s’han practicat uns forats mitjançant 
trepants o punxons, seguint una disposició geomètrica més o menys complexa. Una 
altra modalitat és el metall trenat o lligat a la manera dels cistells. Resten pendents 
d’estudi.



Fig. 8 

Obertures del campanar al
nivell del cor baix, i detall
de la finestra geminada
tocant els arcs del timpà
de la porta d’accés a
l’església. 



Part de la façana posterior de l’església. Assenyalat en verd l’espai ocupat pels parladors del segle XV. La porta, actualment reoberta, donava
accés primer als parladors, després la feien servir les nenes que durant el segle XIX accedien a l’espai rebatejat com l’«Ensenyança», i
actualment els nens i nenes que assisteixen a la catequesi.  



Finestra geminada del campanar. Vista exterior, on s'hi pot veure la reixeta i la resta de la finestra tapiada. Vista i detall des de l'interior del
campanar, a nivell del cor alt, on comença l'escala que puja a les campanes.
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L’ús que tingué originalment l’espai que ocupa el cor baix no ens ha arribat 

a través dels documents, però sembla que devia ser un dels nuclis primitius 

tant de l’església com del conjunt del monestir primigeni. Podria haver estat 

l’espai reservat als reis en la cerimònia d’inauguració o bé l’espai destinat al 

rei Pere el Cerimoniós i a la reina Elisenda en la cerimònia d’investidura com 

a cavaller de Jaume March, que tingué lloc el 1360, fets que explicarien els 

escuts reials i el dosser que imita una tela pintat al mur.46

Amb l’església en procés de construcció, no seria desencertat imaginar que 

la petita nau del cor baix hagués fet funcions provisionals de capella o bé 

hagués passat a ser sala capitular mentre no estava edificada la que 

coneixem avui, a l’ala sud-est del claustre.  

La sala capitular és un espai important per a una comunitat de monges de 

santa Clara, i la que se situa a l’ala sud-est del claustre no s’inicià fins el 

1416, finançada (així com la dedicació de la capella de sant Pere a 

l’església) amb el llegat de 12.000 sous de Constança de Cardona, a la seva 

mort, l’any 1325. Martínez Ferrando47 recull com a partir de 1357, un cop 

posat el monestir sota la protecció del Consell de Cent, s’institueixen les 

visites anuals i les recepcions de l’abadessa a la sala capitular que, 

forçosament, ja que no estava construïda l’actual, havia de ser en algun lloc 

adequat de l’espai ja construït.  

Queda també encara per determinar la localització del primer parlador del 

monestir, anomenat «grau de sant Honorat», que apareix a la 

documentació del monestir des de la primera època, en vida de la reina.  

«[...] lo Cardenal Protector Talayrandus concedí á la reyna, que per 

ses malaltíes no podía visitar á les religioses en lo Grau de Sent 

Honorat (primer locutori de Pedralbes, entre la iglesia y lo que avuy 

es chor baix), la llicencia que ella en lo últim any de sa vida havía 

                                      
46 Per a major referència sobre la cerimònia d’investidura de Jaume March com a 
cavaller, vegeu CASTELLANO I TRESSERRA, A., Pedralbes a l’Edat Mitjana… (op. cit.),
pp. 192-198. En referència a l’espai físic on se celebrà la cerimònia, una part 
important d’aquesta es dugué a terme «al cor de les monges».
47 MARTÍNEZ FERRANDO, J.E., Biografía... (op. cit.).
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demanat, que obrint una porta en lo mur inmediat ó mitjer ab son 

palau, poguessen les religioses passar á consolarla y recrearla en ses 

malaltíes, dins sa propia cambra.»48

Aquest espai que sor Eulàlia situa entre l’església i el cor baix avui no 

existeix: entre l’església i el cor baix només hi ha el mur de separació. Si no 

és que estigui fent referència a l’espai del combregador citat abans. Les 

monges anomenen combregador (vegeu fig. 4) l’espai que ocuparia una 

capella, entre els contraforts de l’església, enfrontada a l’entrada del temple 

i remodelada durant el segle XIX. Actualment és un espai pràcticament en 

desús per la comunitat, amb accés des de la mateixa entrada a peu de 

claustre que té el cor baix. Antigament tenia entrada pròpia des del 

claustre, on encara s’hi pot veure l’arc de dovelles sense enlluir a la paret 

que afronta el claustre (fig. 9).

El mur interior del combregador mitjaner amb l’església (on les altres 

capelles hi tenen la reixa) és cec, i l’obertura que comunica amb l’església 

és a través del contrafort que enllaça amb la capella de sant Francesc, des 

d’on la comunitat rebia la comunió a través de la reixa que encara hi ha i 

d’unes cortines per preservar la clausura. 

Al plànol més antic que es conserva del monestir, de data imprecisa i 

aproximada a la primera meitat del segle XVII, la zona que ocupa el 

combregador actual està assenyalada com a «Iglesia» (fig. 10), i el cor baix 

no hi apareix, ja que hi ha representada la planta completa del cor alt, 

assenyalada com «lo Chor». La configuració de la planta d’aquest espai és 

diferent de la de l’actual combregador: ocuparia tot l’espai des de sota 

l’escala reial fins al contrafort que la separa de la capella de sant Francesc, 

amb una petita obertura de comunicació centrada a un tancament en forma 

d’absis. No seria descartable, però, que el que es reflecteix al plànol de la 

primera meitat del segle XVII fos l’espai del primer pis del claustre, a nivell 

del cor alt, ocupat actualment per una cel·la anomenada «Cel·la del Sant 

                                      
48 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), p. 65. 



  Fig. 9 Angle nord del claustre o s’hi poden veure l’anomenada escala reial,
l’entrada actual al cor baix i al combregador, i l’arc tapiat al segle XIX,
antic accés a l’espai del combregador, abans obert al claustre tal com
es pot veure als plànols del segle XIX de l’apèndix documental. 



Fig. 10 

Plànol de la primera meitat del segle XVII (fragment). Àrea de l’església. Dins el requadre
vermell, espai que es correspon amb el que ocupa actualment el combregador o, al pis
superior, la cel·la del Sant Enterrament. Al plànol, el núm. 6 està referenciat com a «Iglesia»,
tant el petit espai remarcat com la nau principal. 

Dins el requadre verd, hi trobem els parladors construïts durant el segle XV. Els números 13, 14
i 15 estan referenciats com «13. Pessa del Parlador de part de dintre», «14. Pessa del Parlador
de part de fora» i «15. Lo torn de dit Parlador».
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Enterrament», també amb decoració del segle XIX, i fora d’ús litúrgic 

habitual, que ocupa, certament, l’espai que marca el plànol. 

Per altra banda, la funció de parlador del cor baix en època de Maria 

d’Aragó (1515-1519), referenciada per Bassegoda,49 no sembla 

fonamentada, ja que es té notícia que a final del segle XV es construeixen 

uns parladors nous, molt probablement els situats darrera el cor alt50 que 

apareixen al plànol del segle XVII (vegeu fig. 10). Al segle XVII se’n 

construiran uns altres prop de l’entrada actual, entre la sala capitular i la 

sagristia. 

També Anna Castellano,51 recull la cita de sor Eulàlia Anzizu sobre la 

localització del «grau de sant Honorat», i aporta nova informació sobre l’ús 

de l’espai:  

«Tal i com la norma imposava, sembla que tots els actes en què era 

necessari el contacte entre la comunitat, o una monja en particular, 

amb alguna persona vinguda de l’exterior es duien a terme al 

“Parlador”, també anomenat en alguns documents “Reixeta o Grau de 

Sant Honorat”. [...] El lloc es trobava situat a l’interior de l’església, 

entre la nau i el que avui és “cor baix”. Va ser aquí que es va reunir 

la comunitat l’any 1402, per tal d’examinar la tasca que havia dut a 

terme el procurador del monestir fins en aquell moment. Pocs anys 

més tard, el 1408, el mateix acte s’havia dut a terme en un lloc que 

el document anomena “Capítol”, encara que la sala capitular 

pròpiament dita no sembla que s’hagués començat a obrar. (nota 8: 

                                      
49 BASSEGODA I NONELL, J., Guia... (op. cit.), pp. 18 i 30: «L’any 1925 l’Ajuntament 
arranjà l’escala que des de la plaça del monestir mena al carrer de Montevideo, 
suprimint una bassa [adossada al mur de l’edifici] que ocasionava fortes humitats a 
l’antic parlador.» «El cor baix va ésser parlador en temps de donya Maria d’Aragó.»
50 ANZIZU, EULÀLIA, et al., Notes Cronològiques relatives al Monestir 990-1899-1923, 
AMP, document inèdit, on es diu que el 1490, el 27 de maig, es van pagar 8 lliures 
a Melcior Xammar, fuster, per 11 peces d’àlber curtes per fer bigues per al 
parlador, i s’hi anoten altres pagaments a serradors, mestres de cases, picapedrers, 
subministradors de calç, teules, rajoles, reixes, pedra per a les finestres, pedra de 
fil per a les parets, guix, claus i golfos (C-103). I també a M-34, fol. 93r, fol. 99r, 
fol. 121r, fol. 121v, fol. 123r. Si durant l’abaciat de sor Maria d’Aragó el cor baix 
fou parlador, degué ser-ho circumstancialment, i no de manera habitual. 
51 CASTELLANO I TRESSERRA, A., Pedralbes a l’Edat Mitjana... (op. cit.), p. 273. 
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AMP, Manual 3er de Ramon de Forest (1406-1409), fols. 113v-116. 

[...] Segons la nota que hem trobat als manuals, es podria pensar 

que la construcció [de la Sala del Capítol] es va començar amb 

anterioritat a la proposada, però no podem descartar que, en realitat, 

amb el nom de “Capítol” es fes referència a la reunió de la comunitat 

en qualsevol altra sala.)» 

Una vegada més es fa imprescindible una intervenció arqueològica de 

lectura del paraments que permeti aprofundir en el coneixement dels espais 

sobre els quals estem fent hipòtesis. Pendent la lectura dels paraments, 

resta indicar que l’origen del nom donat al primer parlador del monestir, 

«grau de sant Honorat» no és gratuït: sant Honorat, segons Santiago de la 

Vorágine,52 «vivía entregado a la práctica de una muy rigurosa abstinencia: 

abstinencia de palabras ociosas y de conversaciones vanas, a pesar de que 

era muy elocuente y estaba dotado de gran facilidad para expresarse». Així,

sant Honorat era el més indicat per protegir el parlador, espai de 

comunicació amb el món exterior, on calia preservar les monges de les 

paraules ocioses i les converses vanes.  

Sor Eulàlia Anzizu, a les seves notes manuscrites,53 recull que l’any 1456, el 

dia de la festivitat de sant Honorat, era necessària la presència del cap de 

guaita per vigilar el monestir davant la nombrosa assistència de fidels que 

visitaven la capella d’aquest sant, del qual s’ha perdut la devoció. 

La paraula «grau» té diversos significats possibles en català: per una 

banda, significa escala, procedent del llatí gradu, i referit al grau de sant 

Honorat, indicaria un lloc on caldria arribar-hi mitjançant unes escales 

(potser l’escala reial?). També un grau és un «pas relativament planer, a 

manera d’esglaó o replà que travessa una costa abrupta».54 Aquest segon 

significat ha donat lloc a diversos topònims a Catalunya, i podria fer 

                                      
52 DE LA VORAGINE, SANTIAGO, La leyenda dorada. Madrid: Alianza, 1984, vol. 2, p. 
966.
53 ANZIZU, EULÀLIA, Notes manuscrites. Inèdites. Consultables a l’Arxiu del monestir 
de Pedralbes.
54 ALCOVER-MOLL, Diccionari Català-Valencià-Balear. Palma de Mallorca: Editorial 
Moll, 1980. 
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referència al pas entre els dos nivells superiors del monestir: el primer nivell 

superior on hi ha el dormidor i el cor alt, i el nivell del mig o principal, on hi 

ha l’església. 

Per altra banda, l’angle del claustre on s’aixequen les dependències 

descrites fins ara, que configurarien possiblement el primer nucli del 

monestir, té una estructura diferent de la dels altres angles del claustre a la 

planta baixa. L’arc que resol l’entrega de les dues ales del claustre a l’angle 

nord no està disposat en diagonal respecte del traçat de les ales, tal com ho 

estan els arcs de les altres tres cantonades (fig. 11). Això pot indicar-nos 

que, al moment de dur a terme la construcció del primer pis del claustre, 

aquesta cantonada no era un espai a edificar de nou, sinó que calgué 

resoldre-la adaptant-la a unes edificacions preexistents que es volia 

conservar (sortida de la sala de l’Àngel i accés a l’escala reial que, 

possiblement, formaven una terrassa dalt i un porxo d’entrada a la zona 

inferior: església, cor baix i parladors). 

En la configuració de la zona superior ocupada actualment pel cor alt i la 

sala de l’Àngel podrien haver-se aprofitat de manera provisional estructures 

preexistents, la qual cosa, un cop més, queda pendent de verificació 

arqueològica.

Podem, doncs, amb el que hem vist fins ara i a falta de realitzar les 

comprovacions arqueològiques pertinents, apuntar la hipòtesi que un dels 

primers nuclis del monestir estaria situat a l’angle nord del recinte, on hi 

hauria les primeres construccions de l’església i els primers parladors, i molt 

probablement la primera sala capitular, situats on ara hi ha el cor baix i el 

combregador, i el primer recinte per a les monges a l’espai ocupat 

posteriorment pel cor alt i la sala de l’Àngel. Les dates de construcció 

d’aquest primer nucli anirien de 1326 a 1327, sense descartar la possibilitat 

de l’aprofitament d’alguna edificació preexistent.  

Aquesta hipòtesi sobre un dels primers nuclis del monestir, basada en 

l’observació dels espais i en l’estudi de la bibliografia, caldria confirmar-la 

amb un imprescindible estudi de paraments de la zona. 



Fig. 11 

1, 2 i 3: Diferents vistes de
l’arc que suporta l’enteixinat
del primer pis del claustre a

l’angle nord.  Sobre l’arc
descansen, només, els caps

de biga de l’ala nord-est,
que recolzen, també, sobre

el mur perimetral de
l’església per l’altre extrem.

1 2 3

Arc i enteixinat prop de l’escala 
reial i l’entrada al cor baix.

4, 5 i 6: Arcs que 
sustenten l'enteixinat del 
primer pis del claustre als 
angles oest, est i sud. En 
tots tres casos la solució 
és diferent a l'adoptada a 
l'angle nord. Aquí els arcs 
recullen els capbigues de 
les dues ales i, per tant, 
estan disposats en 
diagonal respecte de les 
bigues. 

Angle sud6

Angle est 54
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Pel que fa a l’ala nord-oest, ocupada pel dormidor de les monges i per 

l’arxiu situat a la torre o mirador de sant Rafael, la seva edificació és també 

primerenca, i així ho testimonien els estudis realitzats fins ara, tot i que en 

els llibres de comptes hi ha reflectides obres i intervencions de diferents 

tipus als segles XIV, XV i XVI, i sembla que les monges no van dormir en 

comunitat, si més no a l’espai del dormidor a l’ala nord-oest, fins a final del 

segle XV, quan la reforma de la regla els hi obligà. 

«La primera ajuda que tenim documentada de l’Ajuntament de 

Barcelona al monestir és del 8 de març de 1393. [...] aquest 

dormidor és de grans dimensions, amb coberta a dos vessants amb 

bigues vistes (segons el tipus àrab) sostingudes per onze arcs 

ogivals, que arrenquen d’unes grans mènsules a uns 3 m. d’alçària 

respecte al terra. Ara bé, aquest sòl, assentat directament en la terra 

de la muntanya, era molt fred, i les monges demanen solució als 

Consellers, els quals pagaren la construcció d’una cambra d’aire que 

separa 1 m. aproximadament el nou sòl de l’anterior. Aquesta obra 

costà 66 florins d’or i en les Deliberacions del Consell està escrit que 

“dos consellers i dos promens se meten en sercar entre los de la 

ciutat quinquaginta florins d’or a compliment dels 66 que són 

necessaris”.»55

«També en aquests anys [a partir de 1475] es van fer obres al 

dormitori, Dormidor, que devien revestir una certa envergadura si 

tenim en compte que el mestre de cases Joan Castell hi va estar 

treballant durant un mes. S’estava adequant l’estança per tal que les 

religioses dormissin en comunitat tal com manava la regla?»56

                                      
55 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Deliberacions del Consell de Cent, Sèrie 
I, volum 26, 1392-1393, fol. 32v, citat a BRU I TURULL, RICARD, Recull Documental de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. El Reial Monestir de Santa Maria de 
Pedralbes. Volum I. Projecte de recerca documental del Museu-Monestir de 
Pedralbes, Museu d'Història de la Ciutat. Barcelona, juliol de 2005. Inèdit. 
56 CASTELLANO I TRESSERRA, A., «Les “reformes” del monestir de Pedralbes al llarg dels 
segles XVI i XVII», a Pedralbes: Revista d’història moderna. Barcelona: Publicacions 
de la Universitat de Barcelona, 2003, vol. 2, pp. 721-733. 
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«[...] una anotació que recull el mateix llibre de comptes de l’any 

1533, que es conserva al mateix arxiu del monestir, on es diu que el 

dia 26 de maig d’aquest any es va fer efectiu un pagament a Vicenç 

Isern de Tortosa per la compra de fusta per al dormidor. Les 

despeses per aquest mateix motiu continuen encara a començament 

de l’any següent [...]. No hi ha dubte, doncs, que és aleshores que es 

construeix l’enteixinat de fusta del dormidor que avui encara es 

conserva, i que va rebaixar l’alçada de la nau tot amagant el 

coronament dels arcs apuntats, per aconseguir de crear una cambra 

d’aire al sostre de l’estança.»57

En tot cas, les reformes són de prou entitat com per impedir que les 

monges utilitzin l’espai per dormir-hi, si més no amb continuïtat, i totes les 

anotacions d’obres a l’espai són posteriors a la mort de la reina, fet que ens 

fa dubtar de l’ús que pogués tenir l’espai en vida d’Elisenda de Montcada. 

També ho apunta Anna Castellano58 en parlar de l’inventari dels béns del 

monestir dut a terme quan s’inicià l’abaciat de sor Agnès ça Rovira: 

«Uns anys més tard d’haver-se dut a terme aquest inventari [1364], 

el dilluns 7 de gener de 1376, una nova abadessa, sor Agnès ça 

Rovira, [...] va encetar un nou inventari, on afegí els objectes que el 

monestir havia adquirit durant els anys que mediaven entre els dos 

documents, [...] ressalta el fet que a la infermeria s’hi havien duplicat 

els llits. 

»L’itinerari que es va seguir per dur a terme els dos inventaris 

dibuixa, perfectament, la planta del primer monestir, abans que 

s’encetessin les obres del dormidor, les del capítol i l’abadia i les 

reformes del claustre. Es va iniciar per l’entrada del monestir en 

direcció cap a l’oest, descrivint, perfectament, les ales de migdia i 

ponent.

                                      
57 CASTELLANO I TRESSERRA, A.; JULIÀ I CAPDEVILA, J.M., «Un espai museogràfic 
singular: el dormidor de Pedralbes», a CASTELLANO, A., Pedralbes. Els tresors del 
monestir. Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat, Institut de Cultura, Ajuntament 
de Barcelona, 2005. 
58 CASTELLANO I  TRESSERRA, A., Pedralbes a l’Edat Mitjana… (op. cit.), pp. 286-287. 
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»Sembla que en inaugurar-se el monestir degueren quedar 

enllestides l’església i l’ala nord [nord-oest]. En aquest cantó hi devia 

haver una estança que havia de servir de dormitori per a les monges 

però que potser no era utilitzada com a tal, tal vegada pel fred que hi 

feia. Per això, en descriure’s la infermeria s’hi esmentaven un nombre 

tan elevat de matalassos, que podien ser utilitzats allà, o en altres 

punts del monestir.» 

Si continuem en direcció est per l’ala nord-est del claustre, després dels 

cors i la nau de l’església, entre els contraforts de l’absis de l’església, al 

costat del sepulcre de la reina i abans d’arribar a la sagristia de les monges 

hi trobem la capella de sant Miquel.  

Estudis actuals de les pintures de la cel·la de sant Miquel posen de manifest 

que, en ser pintada, la capella allotjada entre els contraforts de l’absis de 

l’església estava coberta per una teulada amb pendent suau, i no per la 

cel·la que actualment hi ha just damunt, al primer pis del claustre. La 

lleugera inclinació de l’enteixinat original i del dibuix geomètric decreixent 

que imita cassetons de marbre a l’espai entre les bigues és clarament 

observable a l’interior de la cel·la (fig. 12), i no tindria raó de ser en cas que 

hi hagués, en el moment de realitzar la cel·la i posteriorment les pintures, 

una edificació al pis de sobre. La realització de les pintures de la cel·la de 

sant Miquel està datada segons els contractes que es conserven a l’arxiu del 

monestir el 1343 i el 1346, i van ser encarregades a Ferrer Bassa. Per tant,  

tot sembla indicar que el primer pis del claustre estava inacabat o per 

edificar, si més no a l’ala nord-est a principis de la segona meitat del segle 

XIV. El sepulcre de la reina, ubicat al costat de la cel·la de sant Miquel, 

tindria, com hem vist anteriorment, una cronologia semblant a la de les 

pintures,59 és a dir, estaria acabat pels voltants de 1340 i, en el cas que el 

claustre a l’ala nord-est no estigués edificat en aquells anys, seria possible 

veure sencer l’arcosoli del sepulcre de la reina entre els contraforts de 

l’església. 

                                      
59 BESERAN I RAMON, PERE, «Un taller escultòric...» (op. cit.).



Fig. 12 

Diferents angles de la capella de sant Miquel on 
s'observa la decoració decreixent que posa en relleu la 
inclinació cap al sud-est de la coberta 
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L’ala sud-est, tal com apunta un estudi recent de la zona ocupada per la 

sala capitular i l’abadia, signat pel Dr. Reinald González, hauria estat 

edificada durant la segona meitat del segle XIV.

«Els orígens. Cap a la segona meitat del segle XIV (c. 1364)  

»El primer edifici aixecat en aquesta zona del monestir és la 

construcció que es coneix avui dia com l’abadia, la part més oriental 

de la desapareguda infermeria vella, amb la que compartia la mateixa 

configuració estructural. Aquesta edificació afrontava directament a 

l’hort i presentava algunes originalitats que la intervenció ha permès 

descobrir:

»– Els dos arcs de balcó en volada que des del ras de primer 

pis permetien sortir a l’exterior i que es desenvolupaven entre 

els contraforts d’aquesta zona. 

»– La finestra cegada del nivell de planta baixa. 

»– La porta cegada que comunicava el nivell de planta del 

claustre amb un antic ras de forjat avui dia desaparegut.  

»– El pilar central de la planta baixa que suportava l’antic nivell 

de forjat. 

»– El brancal est de la porta que, des de l’abadia, permetia 

sortir als esmentats balcons. 

»– L’esvoranc original del contrafort central que permetia 

circular entre els dos trams dels balcons.  

»– Les dues finestres de l’abadia.»60

Per la seva banda, sor Eulàlia Anzizu confirma que la primera infermeria 

estava construïda a principi del segle XV:

«La enfermería construída ja en 1406 debía necessitar més que 

adobs, que pogueren ferse gracies á 600 ducats d’or donats per lo 

rey al Monestir per carta real firmada de sa má en Sant Llorens del 

                                      
60 GONZÁLEZ, R., Lectura històrico-estructural... (op. cit.), p. 66. 
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Escorial á 13 de Març de 1568; no solament pogué repararse, sinó 

que s’edificá de nou.»61

I en els inventaris de 1364 i 1376 se cita la infermeria amb els béns que s’hi 

trobaven, tot i que no se’n fa una descripció que permeti reconèixer-ne 

vestigis o particularitats constructives. Sorprèn tanmateix que la sala 

capitular, espai fonamental en una comunitat de monges clarisses, no fos 

construïda fins a principi del segle XV, gairebé noranta anys després de 

morta la donant i morta també feia temps la reina fundadora. 

Pel que fa a l’ala sud-oest del claustre, ocupada pel refectori, la cuina, part 

de les dependències del palau de la reina i l’anomenat «claustre dels gats», 

és una de les menys estudiades del monestir i de les que té un traçat més 

irregular.  

Per referències bibliogràfiques sabem que les monges tampoc no van 

menjar en comunitat fins la reforma de la Regla a final del segle XV, o si 

més no així ho recull sor Eulàlia Anzizu: 

«[...] y lo jorn beneyt de Sant Johan (1494) començaren a menjar 

totes les monjes en comunitat (no debían abans ferho) é se 

compraren (per celebrarho) dos cabrits […].»62

Tot i així, a l’inventari de l’abadessa sor Sibil·la de Caixans, de 1364,  

s’esmenta el refetor, sense detallar-ne la ubicació dins l’espai del monestir, i 

amb un ús possiblement limitat a les festes assenyalades, ja que sembla 

que, efectivament, el fet de menjar en comunitat s’instaurà força més 

endavant:

«Coneixem l’existència del refetor per aquells anys, al mateix temps 

que s’obrava a la cuina s’hi van fer petites reformes [al refetor], 

justament, per col·locar-hi un a campana, que sembla indicada per a 

convocar les monges a les diferents refeccions. Però si atenem a les 

                                      
61 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), p. 144.
62 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), p. 120. 
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objeccions fetes pels reformadors de la darreria del segle XV, i una 

curiosa notícia que es conserva a l’arxiu de la comunitat, no va ser 

fins a l’any 1494, concretament per la festivitat de sant Joan, que les 

monges es van reunir per començar a menjar en comunitat. [...] 

Sembla, doncs, que fins aquell moment el conjunt de la comunitat 

només es devia reunir al refetor durant les festes solemnes com 

Nadal o Pasqua, moment en què l’estança s’ornava amb branques 

oloroses.»63

No es tenen notícies de quin ús devia tenir l’espai que ocupa ara el refetor 

abans que les monges l’utilitzessin com a menjador comunitari. Per altra 

banda, és un dels espais modificats en la intervenció promoguda per sor 

Eulàlia Anzizu, i per tant, el seu aspecte actual no manté elements 

arquitectònics visibles que puguin suggerir hipòtesis versemblants.   

«Lo refectori, qual volta perillava, ha sigut també renovat, senzilla i 

severament, conservanthi les estatues y escut que hi feu posar á 

principis del sigle XVI la ja citada Sor María d’Aragó.»64

«A l’igual que altres refectoris medievals, el “refetor” és d’estructura 

rectangular. La coberta primitiva, de dos vessants amb embigat de 

fusta que es recolza damunt els arcs torals, queda amagada per la 

volta feta per J. Martorell en la restauració del final del segle passat 

[XIX].»65

«Es tracta d’una gran sala rectangular coberta amb bigues de fusta 

recolzades damunt d’arcs de punta d’ametlla de pedra picada. Per 

evitar el fred i la calor, es bastiren [1895] voltes de maó de pla entre 

els arcs de manera que ara sembla una volta de canó seguit 

apuntada, amb arcs doblers.»66

                                      
63 CASTELLANO I  TRESSERRA, A., Pedralbes a l’Edat Mitjana… (op. cit.), p. 289. 
64 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), p. 194. 
65 ESCUDERO I RIBOT, M.A., El Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Barcelona: Nou 
Art Thor, 1988, pp. 70-71. 
66 BASSEGODA I NONELL, J., Guia... (op. cit.), p. 18. 
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A la  zona del refectori, prop de l’angle sud, hi ha la cuina que es va utilitzar 

fins al 1983 i que ara forma part del recorregut pel Museu-Monestir. Sembla 

que aquesta seria la primera cuina del monestir i que inicialment tenia una 

configuració lleugerament diferent.  

«Al costat del “refetor” i comunicada amb ell a través d’una finestra, 

hi ha la cuina.  

»En aquesta estança les germanes han cuinat des de la fundació del 

monestir fins l’any 1983. 

»La disposició original d’aquest recinte era amb sostre de gran alçada 

i una llar central de foc a terra. Vers 1520 s’instal·laren les aigüeres 

amb piques de pedra. 

»En un primer intent de modernització de la cuina, en el segle XIX, es 

taparen uns forns de pa (del segle XVI), avui destruïts, i es posaren 

en el seu lloc uns fogons elevats de carbó.»67

«[…] lo forner del Monestir, que en 1783 començá [...] a pastar per 

les Monges, puig abans se pastava dins clausura en un forn construhit 

després que ho demaná la Reyna Fundadora y ho concedí lo Cardenal 

Protector desde Avinyó á 12 de Octubre de 1328.»68

Abans d’entrar a la cuina, al costat esquerre hi ha una porta que comunica 

amb un claustre (anomenat «claustre dels gats»), antic safareig del 

monestir, cobert des de principi del segle XX, on es recollia l’aigua de les 

teulades que omplia les basses del centre del claustre. Hi ha diverses 

anotacions als llibres del monestir que recullen despeses per arranjar 

canonades i comprar piques de pedra, tant per a les cuines (comunitat i 

infermeria) com per al safareig. 

                                      
67 ESCUDERO I RIBOT, M. A.,  El Monestir... (op. cit.), p. 71. 
68 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), p. 166. 
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«La mateixa Sor Teresa de Cardona [1521-1562] enviá á buscar 

piques ó aigueres de pedra de Girona y d’Arbeca, una de les quals, 

posada en la cuyna de la enfermería, té per capsalera son escut 

esculpit en la pedra y sostingut per dos lleons.»69

«En aquell moment [1924] es cobrí amb teulada la part central del 

sagareig o “claustre dels gats” les columnes del qual són de 1432. »70

De nou, la falta d’una interpretació arqueològica dels paraments impedeix 

que es pugui datar la construcció dels diferents espais que configuren l’ala 

sud-oest del claustre. L’estudi del traçat de la seva planta, un dels més 

complexos del monestir, suggereix diferents hipòtesis. Entre les més 

versemblants, hi ha la que proposa que una part o la totalitat de l’espai que 

ocupen el refectori i la cuina (ara en desús però part del recorregut de la 

visita al Museu-Monestir) podrien haver estat, també, part del palau de la 

reina Elisenda i, molt possiblement, part de l’anterior Mas Pedralbes, fins 

arribar a la torre o cos del monument situat a l’angle sud.71

L’alineació dissemblant de les edificacions d’aquesta ala, respecte de les 

altres ales del traçat del monestir, suggereix l’aprofitament d’edificacions 

prèvies i la multiplicitat d’usos dels edificis que s’hi agrupen. 

Tenim, doncs, una cronologia possible de l’edificació del temple i diversos 

documents que ens acosten a la cronologia de diferents parts del monestir, 

però no existeix un estudi en profunditat de les etapes de construcció i les 

modificacions que ha patit el conjunt del recinte al llarg dels anys. El 

coneixement que tenim a través dels documents de la construcció del 

conjunt de l’edifici és fragmentari i no aporta informació concloent sobre 

aspectes clau de l’edificació del conjunt.  

                                      
69 ANZIZU, E., Fulles… (op. cit.), p. 140. 
70 BASSEGODA I NONELL, J., Guia... (op. cit.), p. 18. 
71 El cos de l’edifici situat a l’angle sud no està alineat ni amb l’ala de la infermeria 
ni tampoc amb l’ala del refetor. Se l’ha descrit com a torre tan al contracte 
administratiu entre la comunitat i l’Ajuntament de Barcelona com al Pla director del 
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, redactat sota la direcció de l’arquitecte 
Aquiles González Raventós el març de 1992.
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Així mateix, la polèmica sobre l’estat d’edificació en el moment d’inaugurar 

el monestir –quan la traça i la planta del monestir complet estarien ja 

establertes pel pare provincial fra Ramon Bancal, qui hauria marcat les 

quatre cantonades del claustre i les dependències que caldria situar-hi, 

seguint el programa monàstic heretat i adaptat dels benedictins, tal com 

feien els franciscans a l’època, que no tenien un programa monacal propi 

per expressa indicació de sant Francesc72– en ingressar-hi les primeres 

monges, així com la definició de l’extensió del palau de la reina Elisenda no 

es resoldran i quedaran obertes a opinions més o menys fonamentades, fins 

aconseguir un imprescindible estudi arqueològic minuciós dels paraments 

del conjunt de l’edifici.  

                                      
72 Per a una major documentació sobre el programa constructiu dels diferents ordes 
religiosos vegeu el clàssic BRAUNFELS, WOLFGANG, Arquitectura monacal en Occidente.
Barcelona: Barral Editores, 1975. Pel que fa a la manca de programa constructiu 
dels franciscans, d’acord amb la voluntat de pobresa i humilitat del sant fundador, 
que refusava l’edificació de llocs de convivència pel que suposaven de propietat i de 
lligams a elements tangibles, vegeu GARCÍA ROS, VICENTE, Los franciscanos y la 
arquitectura. De San Francisco a la exclaustración. València: Editorial Asís, 2000. 
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El palau de la reina i l’evolució del monestir 

«Item, volumus et mandamus quod post obitum nostrum totum 

hospitium familia nostra et palatium eiusdem familia diruatur usque 

ad palatium nostrum in quo comedimus, usque ad januam ipsius, 

quiae est coram januam dicti palatii, et postea ipsa janua claudatur et 

peradetur, et etiam janua portualis maioris familia nostrae.»

Aquest paràgraf del testament de la reina Elisenda73 en què aquesta mana 

enderrocar, un cop sigui morta, tot l’espai que ocupava la seva família i la 

seva cort, ha estat la causa que ha fet pensar als estudiosos durant molts 

anys que el palau que es va fer construir la reina Elisenda per passar-hi els 

anys de viduïtat havia desaparegut totalment. La interpretació 

descontextualitzada de les paraules del testament ha estat la causa de 

l’equívoc. Concretament la traducció literal de la paraula palatium per 

palau74 i no pel seu significat al segle XIV, on l’accepció era més àmplia i no 

només designava un edifici residència de reis i prínceps, sinó un espai com 

a sala de recepció o menjador principal d’una mansió senyorial o reial.  

Així, al segle XIX, sor Eulàlia Anzizu imaginava el palau de la reina Elisenda  

pràcticament desaparegut en compliment de les disposicions testamentàries 

de la reina.  

«Torném al palau de Donya Elisenda, del qual sols se conservá fins fá 

dos anys [1895] la escala que ab motíu de la concessió de 

Talayrandus se construí per pujar les religioses á la real cambra. 

L’alberch estaba fet en tota forma de habitació régia, segons se veu 

de la cláusula de son testament en que mana aterrarlo seguida sa 

mort [...].(1)

                                      
73 AMP, Llibre dels Privilegis Reials, P/17, fol. 234r. Transcripció d’Anna Castellano a 
la seva tesi doctoral (CASTELLANO I TRESSERRA, ANNA, Origen... (op. cit.), p. 822). 
74 Per a més informació vegeu: MARTÍNEZ FERRANDO, J.E., Biografía... (op. cit.); 
GONZÁLEZ RAVENTÓS, AQUILES (arquitecte, director), Pla director del Reial Monestir de 
Santa Maria de Pedralbes. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Àrea de Cultura, 
Àrea de Projectes i Obres. Document intern, inèdit; ESPAÑOL, F., «El castillo real de 
Lleida en época medieval», a Anuario de estudios medievales, vol. 26/1. Barcelona: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996, p. 445. 
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»Nota 1. En lo Convent s’hi troban un fragment de columna, capitells, 

bases y una ojiva tallada en una pedra, que probablement pertanyían 

al palau de D.ª Elisenda.»75

Sor Eulàlia Anzizu considerava el palau com una edificació separada i 

independent del monestir, més enllà dels murs de les edificacions 

adossades per la part exterior a l’ala sud-oest del claustre. Com veurem 

més endavant no era exactament així, i les dues edificacions eren una de 

sola amb usos diferenciats, si més no en una part de l’edifici. 

«Enviudada la reyna, féu construirse un palau arredossat al monestir 

per la banda d’Occident, ahont desitjava y lográ acabar sos dies, 

segons se dedueix d’una resposta de Talayrandus, Bisbe Albanense, 

que trobarém més tart. Fins poch abans de sa mort no pogué 

comunicarse interiorment ab les religioses que estavan ja obligades á 

perpetua clausura desde’l pontificat de Bonifaci VIII (1294-1303).»76

«Qui no hi romangué, com diuen molts autors, fou la Fundadora: s’hi 

arrasserá. Pero entre’l palau y’l Monestir quedá sempre la paret 

mestre, fins que lo Cardenal Protector Talayrandus concedí á la 

reyna, que per ses malaltíes no podía visitar á les religioses en lo 

Grau de Sent Honorat (primer locutori de Pedralbes, entre la iglesia y 

lo que avuy es chor baix). la llicencia que ella en lo últim any de sa 

vida havía demanat, que obrint una porta en lo mur inmediat ó mitjer 

ab son palau, poguessen les religioses passar á consolarla y recrearla 

en ses malaltíes, dins sa propia cambra.»77

«[…] 100 lliures anuals que maná dar lo rey al Monestir destinades á 

reparacions del mateix, en agrahiment per lo que la Comunitat havía 

fet a favor de ses tropes. Ab aquella quantitat se feren les obres del 

noviciat, demunt les runes del palau de la reyna Elisenda, del qual se 

                                      
75 ANZIZU, E., Fulles... (op. cit.), p. 67. 
76 ANZIZU, E., Fulles... (op. cit.), p. 42. 
77 ANZIZU, E., Fulles... (op. cit.), p. 65. 
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deixá empotrada en la paret una columna ab son capitell; eixes 

obres, començades en 1734, se continuaren en 1752 junt ab la 

reedificació de una oficina que’s cremá, no constant quina ni 

ahont.»78

L’any 1972 la comunitat de monges del monestir de Pedralbes va arribar a 

un acord amb l’Ajuntament de Barcelona en virtut del qual l’Ajuntament els 

havia de construir un edifici de clausura nou als terrenys ocupats 

antigament pel palau de la reina Elisenda79 («L’esmentada nova construcció 

serà emplaçada en el lloc on existí el palau de la reina Elisenda de 

Montcada, derrocat a la seva mort per expressa voluntat seva.»80) i es 

comprometia al manteniment del conjunt monumental. A canvi rebia la 

cessió d’uns terrenys per a la instal·lació al monestir de la col·lecció d’art 

romànic i gòtic dels fons del Museu d’Art de Catalunya (actual Museu 

Nacional d’Art de Catalunya) i l’ús de les dependències del recinte del 

claustre, les procures i l’hort petit per a la instal·lació del museu del 

monestir i de les col·leccions d’art religiós romànic i gòtic del Museu d’Art de 

Catalunya. 

El mes de juliol de 1973, Abans d’iniciar-se les obres d’edificació de la nova 

clausura, projectada per l’arquitecte Joan Bassegoda i Nonell, es van fer 

unes prospeccions arqueològiques d’urgència als terrenys del Jardí de les 

Corts. Es buscaven els vestigis que havien de permetre dibuixar la planta 

del palau de la reina, seguint el comentari de sor Eulàlia: 

«[...] les runes, que les del palau eran en altre lloch adosat al 

dormitori y anomenat encare, per habershi edificat allí la habitació de 

la reyna, Hort de les Corts (segons diuen) […]»81

                                      
78 ANZIZU, E., Fulles... (op. cit.), p. 167. 
79 També anomenat Hort de les Corts o Bosc de les Corts, segons la tradició oral de 
les monges de la comunitat. ANZIZU, E., Fulles... (op. cit.), p. 18. 
80 Conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Comunitat de monges del 
monestir de Pedralbes el 31 de maig de 1972. Còpia consultada al Museu-Monestir 
de Pedralbes per gentilesa d’Anna Castellano, conservadora en cap. 
81 ANZIZU, E., Fulles... (op. cit.), p. 18. 
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El resultat de les excavacions, realitzades sota la direcció d’Assumpta 

Escudero, Joaquima Sol i Margarita Tintó,82 i finançades pel Museu d’Art de 

Catalunya i el Museu d’Història de la Ciutat, va ser negatiu pel que fa a la 

recerca del palau, ja sigui perquè realment no hi havia estructures a 

descobrir o bé perquè l’enderroc de les estructures que hi havia hagut 

(possiblement de tàpia) no havia deixat rastre, o bé perquè la urgència de 

la intervenció no va permetre aprofundir en la recerca. Van aparèixer, però, 

restes d’una vil·la agrícola romana del segle I, de la qual ja es tenia notícia. 

En funció dels resultats es va optar per intervenir en la zona del noviciat, on 

el mes de maig s’havia localitzat la columna citada per sor Eulàlia en un 

mur del jardí de la clausura, al lloc conegut com «camí de les donzelles», on 

sí que es van obtenir resultats.  

Joan Bassegoda i Nonell, qui va dur a terme la recuperació del porxo del 

«camí de les donzelles» descriu així la troballa i la interpretació que se’n va 

fer:  

«Después de la muerte de la reina y por expreso deseo de la misma 

fue demolido el pequeño palacio, del que sólo se conoce la situación 

merced a la descripción que sor Eulalia Anzizu, historiadora insigne 

de Pedralbes, que supuso la localización del edificio en el bosque de 

pinos situado a espaldas del monasterio. 

»Nunca se practicaron excavaciones en el lugar debido a la rigurosa 

clausura del monasterio, y nada más se ha sabido del desaparecido 

palacio excepto la existencia de una columna parcialmente 

emparedada en un muro del convento vecino al llamado “Camino de 

las Doncellas”. 

»Cuando se inició la toma de datos para la redaccion del proyecto de 

reforma del monasterio, se localizó una viga de madera que viene 

soportada por la columna antes referida.  

                                      
82 ESCUDERO I RIBOT, M.A., «La intervenció de 1973. La recerca del Palau de la 
reina», a Memòria de les intervencions arqueològiques al Monestir de Pedralbes. 
Barcelona, anys 1973, 1989, 1991. Centre d’Arqueologia de la Ciutat, Àrea de 
Projectes i Obres de l’Ajuntament de Barcelona. Document inèdit. 



57

»Tanto la columna como la viga son muestras de la arquitectura civil 

gótica de la primera mitad del siglo XIV, recordando de modo evidente 

algunos de los elementos pétreos del palacio de los Reyes de Mallorca 

en Perpiñán o de la iglesia con cubierta leñosa de Santo Domingo de 

Balaguer. 

»Más recientemente se ha procedido a la limpieza del muro del 

“Camino de las Doncellas” para determinar exactamente la foma y 

función de aquella villa. 

»Al suprimir el revoco de parte de la pared, ha aparecido una 

segunda columna y la ménsula esculturada de madera que sostiene la 

viga más arriba referida. 

»Todo ello permite suponer que frente al “Camí de les Donzelles” se 

alzaba un pórtico adintelado con vigas de madera que debió ser el 

zaguán  o paso entre el antiguo palacio real y el monasterio. 

»Futuras excavaciones determinarán exactamente el valor del 

hallazgo arqueológico y servirán para valorar en justicia este 

ejemplar de arquitectura real catalana de la Edad Media de la que por 

desgracia pocos ejemplares quedan en  Barcelona.»83

Al juliol s’iniciava la prospecció arqueològica al Jardí de les Corts sota la 

direcció de M. Assumpta Escudero, darrera del noviciat, amb els resultats 

negatius descrits. Aquests resultats, juntament amb la relectura del 

testament de la reina, van reconduir la recerca cap a la zona del porxo amb 

les columnes descrites per Bassegoda i van donar com a resultat el 

descobriment d’estructures gòtiques que es van identificar en aquell 

moment amb part del que havia estat el palau de la reina, formant part de 

la traça del mateix monestir, és a dir ocupant part de les dependències del 

recinte del claustre, a l’angle oest, i no fora del recinte com fins aquell 

moment s’havia pensat.  

                                      
83  BASSEGODA I NONELL, J., «El palacio de la reina Elisenda», a La Prensa. Barcelona, 
8 de maig de 1973, p. 8. 
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La troballa es va publicar a la premsa i se’n va fer un breu informe 

arqueològic, inclòs a la Memòria de les intervencions arqueològiques al 

monestir de Pedralbes, Barcelona, anys 1973-1989-1991. No hi ha més 

documentació pública que hi faci referència. El text de l’article publicat a La 

Vanguardia Española és el següent: 

«En julio de 1973, ante la inminencia de la presentación del proyecto  

de reforma del Noviciado, a fin de adaptarlo a nuevo convento para 

las monjas clarisas que habitan hoy todo el monasterio de Santa 

María de Pedralbes, se planeó un programa de exploraciones que se 

viene realizando por los Servicios Técnicos del Museo de Arte de 

Cataluña, con la colaboración de un equipo de excavadores aportado 

por el Museo de Historia de la Ciudad. La finalidad de estas 

investigaciones era tratar de encontrar la situación exacta del palacio 

que la reina Elisenda de Montcada mandó construir, adosado al lado 

occidental del claustro del monasterio. 

»Era creencia generalizada que la Reina, al morir, dejó ordenada, en 

su testamento, la demolición de su residencia, pero de todos modos 

se consideró de urgencia, antes de que pudieran iniciarse nuevas 

obras, estudiar qué quedaba realmente del palacio para respetarlo o 

dibujar por lo menos su planta y la de sus dependencias antes de que 

desaparecieran sus vestigios con trabajos de nueva cimentación. 

»Se iniciaron los estudios a finales del verano de 1973, y para situar 

las primeras catas se partió de tres puntos: 1º, la trascripción del 

fragmento del testamento de la Reina que alude al palacio; 2º, la 

denominación de “jardí de les Corts” con que conocen todavía hoy las 

monjas el bosque que tienen en el lado noroeste del monasterio, y 

3º, de un tramo de pared del Noviciado con una puerta tapiada y 

que, por tradición, las monjas jamás han encalado, creyendo que era 

el paso del monasterio al palacio. 
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»En al primera de las catas realizadas en el bosque, a 1,90 m de 

profundidad, se encontró una pared medieval, no perpendicular a las 

paredes del monasterio. En la tierra extraída se encontró cerámica de 

los siglos XIV a XVIII. Junto al muro, una conducción de agua también 

medieval. 

»Se realizó una segunda cata, también en el bosque, pero junto al 

monasterio, en el ángulo que forman la pared del Noviciado que la 

tradición no ha permitido encalar, y el “dormidor” o dormitorio de las 

monjas. Al sacar los escombros allí acumulados apareció una puerta 

del siglo XIV, tapiada, en la pared occidental del “dormidor”. 

»La Comunidad no permitió, en principio, examinar las paredes del 

convento por su interior, pues en él viven su clausura. Por eso 

iniciamos una excavación por niveles, tratando de llegar a los 

cimientos del palacio. A partir del tercer nivel, y especialmente en la 

parte contigua a la puerta medieval, encontramos fragmentos de 

cerámica sigilata romana, otro de campaniense, restos de sílex, una 

lucerna romana y unas monedas. Debidamente restauradas, estas 

últimas por los servicios de nuestro Museo de Arte de Cataluña, 

podemos apreciar que las que se encuentran en la parte superior del 

nivel son una del rey Jaime I (Barcelona, 1258) y, la segunda, de 

Juan II (1474). En el quinto nivel se encuentra una moneda que, una 

vez limpia, parece ser árabe, del tiempo de la conquista (siglo VIII).

»Todos estos hallazgos nos remontan a la historia de Pedralbes, 

incluso hasta antes de la fundación, en 1326, del monasterio. Es casi 

seguro que en esta zona encontraríamos restos del “Mas Pedralbes”, 

que el rey Jaime II compró para que en él fundara su esposa, la reina 

Elisenda, el monasterio, así como de una villa romana que debió de 

precederle. 

»Sin embargo, no encontrábamos cimientos que nos permitieran 

reconstruir la planta del “derribado” palacio. 
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»Se volvieron a estudiar los puntos de partida y, al leer de nuevo el 

texto original del Testamento de la Reina, vimos que la interpretación 

tradicional, tan generalizada, era errónea, y que la Reina no ordenaba 

que se derribase su palacio, sino  las dependencias de sus cortesanos 

“…hasta llegar al palacio donde comemos”. Pero el palacio y casi todo 

lo que en él hay lo lega a las monjas. 

»Observamos entonces la columna y pórtico que en el mes de mayo 

próximo pasado se descubrieron en el “camí de les donzelles”, junto 

al jardín del Noviciado, y todo ello nos llevó a comenzar las 

investigaciones dentro del área del Noviciado y no en el exterior.  

»Las catas realizadas en el jardín del Noviciado nos dan, 

efectivamente, los cimientos de una serie de construcciones. Todos 

estos hallazgos sensibilizan la mentalidad de la Comunidad, y, con su 

permiso y el de su arquitecto, señor Bassegoda, que debe proyectar 

la adaptación para el nuevo convento, comenzamos las exploraciones 

dentro de este sector del Noviciado, con el compromiso de ajustarnos 

en todo momento a las necesidades de la vida de las monjas y de 

limitar lo más posible el área de nuestras exploraciones a fin de que 

no queden inservibles dependencias que aún pueden serles 

necesarias.

»La Dirección General de Bellas Artes condicionó la aprobación del 

nuevo proyecto de obras a los descubrimientos que se hicieran en el 

palacio de la Reina. Por ello y por la urgencia del caso, la Comisión 

Asesora que se ocupa del desarrollo de los pactos firmados entre el 

Ayuntamiento y la Comunidad fijó un plazo para esta etapa de 

investigación: debía terminarse, por lo menos en primera fase, a 

últimos de febrero, y, gracias al entusiasmo de todos, pudo realizarse 

así.

»Hemos encontrado el palacio de la reina Elisenda en el área 

Noroeste [oest] del monasterio.  
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»Enviudó la Reina el día 2 de noviembre de 1327, y desde febrero de 

1328 existen ya cartas suyas dirigidas al nuevo Rey desde Pedralbes. 

Esta urgencia por habilitar allí una residencia obligó a echar mano de 

parte de la estructura concebida para el monasterio y todavía no 

terminada. Así, en la planta primera del claustro quedaron tres 

dependencias del palacio: el granero, el “celler” y el “rebost”, cuya 

única comunicación con el claustro eran tres ventanas en su parte 

superior izquierda. Sobre estas tres estancias estaba y está la gran 

sala del palacio, en la que, por estar “parete medio” con el claustro, 

se abrió, con permiso del cardenal Tayllerandus, una puerta en el 

último año de vida de la reina (falleció en 1364), para que pudieran 

entrar las monjas en su aposento y consolarla, estando ella muy 

enferma. También se quedó parte del que sería “dormidor” de las 

monjas, en donde tuvo dos habitaciones.  

»Adosada a esta estructura de piedra, que es la del monasterio, se 

levantó otra en forma de L, hecha de mampostería y tapia, la cual 

hacia 1737 se consolidó y convirtió en Noviciado, y que incluye el 

pórtico que en principio se creyó (“La Prensa”, 8 mayo 1973; J. 

Bassegoda) que sólo era un enlace entre el convento y el palacio. 

»Incluso parte de los artesonados se han encontrado intactos, con 

listones pintados con las barras reales catalana-aragonesas y los 

besantes o roeles del linaje Montcada en alternancia.  

»Han aparecido también dos ventanas góticas geminadas y varias 

puertas y otros huecos de sillería, dibujos medievales de varias 

épocas…, todo ello muy interesante, aunque sin lujos superfluos por 

ajustarse, sin duda, a los deseos de una dama viuda consciente de 

las limitaciones que imponía el espíritu franciscano del convento de 

clarisas, aunque allí hiciera la Reina una vida realmente 

independiente, sobre todo en sus primeros años de residencia. 

»No todo ha quedado definitivamente resuelto en esta exploración, 

aunque sí nos cabe la satisfacción de poder rectificar la creencia de 



62

que el palacio se derribó, y proclamar que, aunque modificado por 

exigencias de una vida ininterrumpida en él a lo largo de seiscientos 

años, existe aún. Estamos convencidos de que esto será motivo de 

satisfacción para Barcelona entera, que ha perdido gran parte de sus 

palacios y residencias medievales.»84

Actualment, a rel del descobriment del porxo tapiat per voluntat de la reina 

després de la seva mort i de la rehabilitació del Dr. Bassegoda de les sales 

descobertes a l’antic noviciat i al primer pis del claustre (a l’ala sud-oest) i 

de relacionar-les amb les referències del testament de la reina i l’inventari 

post mortem fet per sor Sibil·la de Caixans, així com la tradició mantinguda 

al llarg dels segles a la comunitat, s’accepta com a correcta la identificació 

feta per M. Assumpta Escudero que, si més no, una part del claustre era 

part del palau de la reina. La urgència de la intervenció i la importància del 

descobriment van deixar, però, sense acabar d’estudiar i documentar en 

extensió la resta de paraments murals del recinte. 

A rel del descobriment calgué aturar el projecte de la nova clausura i 

modificar-lo, enretirant el nou edifici cap al mur exterior del recinte de 

l’anomenat Hort Gran, cedit a l’Ajuntament en el conveni esmentat abans, 

al costat sud-oest del monestir, per respectar les estructures gòtiques 

descobertes sota les modificacions del segle XVIII que les emmascaraven i 

desfiguraven fins fer-les totalment invisibles. 

La Sra. Escudero descriu així les excavacions i la troballa que se’n va 

derivar:

«Signat l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i la comunitat per 

arrendar el monestir, l’any 1972, l’arquitecte Joan Bassegoda i Nonell 

projectà fer el nou convent en l’espai que ocupava el noviciat que es 

construí al segle XVIII. Abans d’iniciar-se les obres vaig demanar 

permís a Belles Arts per a poder dur a terme les excavacions en el 

bosc de les Corts, perquè pensava que ens donarien a conèixer la 

                                      
84 ESCUDERO I RIBOT, M.A., «Descubrimiento del palacio de la reina Elisenda en 
Pedralbes», a La Vanguardia Española. Barcelona, diumenge 7 d’abril de 1974. 
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planta del suposadament enderrocat palau de la reina Elisenda. Però 

l’exploració arqueològica, sufragada pel Museu d’Art de Catalunya i el 

Museu d’Història de la Ciutat, em va permetre de trobar el palau, si 

no sencer, sí conservat en part, però transformat en noviciat en el 

segle XVIII. Una nova lectura del testament de la reina que em 

deixaren les monges em confirmà la troballa, ja que l’ordre que havia 

donat la sobirana era la d’enderrocar les dependències annexes al seu 

palau usque ad, és a dir, “fins arribar a”. Es comprèn fàcilment 

aquesta ordre si tenim en compte que, per anar més de pressa, la 

reina havia agafat una part de les construccions ja acabades del 

monestir, és a dir, una part del “dormidor” i una altra del claustre, i 

que per tant no podien ser enderrocades. 

»Aquesta troballa obligà el Sr. Bassegoda a canviar el lloc 

d’emplaçament del convent. El 30 de desembre de 1975 quedà 

aprovat el projecte de nova residència a la part de l’Hort Gran. Fou 

restaurada l’única dependència del palau que ha quedat fora clausura, 

la cambra major, ja que les restants –dormitori, sala menjador, etc.–

han estat transformades en capella, sala de reunions i parladors del 

nou convent, i a través seu es comunica el convent amb l’antic 

monestir.»85

Els altres espais citats per Assumpta Escudero, repartits entre la planta 

baixa i el primer pis del claustre i sumats al porxo restaurat pel Dr. 

Bassegoda són el que fins avui ha estat identificat com a palau de la reina. 

Un cop recuperat l’espai del palau, l’anomenada actualment sala del palau 

de la reina (sala o cambra major del palau) ocupa l’espai que hi ha a l’ala 

sud-oest del claustre entre el refectori i l’ala nord-oest, ocupada fins 1989 

pel dormidor de les monges.86 La cambra estava comunicada interiorment 

amb el pis de sota, on hi ha tres espais, l’ús dels quals sembla estar 

                                      
85 ESCUDERO I RIBOT, M.A., El monestir... (op. cit.), p. 50. 
86 L’espai que ocupava el dormidor fou reformat durant els anys 1989-1992 i 
transformat en una gran sala condicionada per a exposicions d’obres d’art, ocupada 
de 1992 al 2004 per la Fundació Thyssen-Bornemisza i, actualment, recuperada pel 
Museu-Monestir per allotjar-hi les millors obres d’art de la col·lecció de les monges. 



64

relacionat amb l’emmagatzematge de provisions, si més no pels noms que 

rebien els espais durant el segle XVII: «Estancias per tenir oli i altras cosas» 

(fig. 13). O Rebostet, sala de recreació i casa de les rajoles al segle XVIII.

Encara avui, i malgrat el canvi d’usos dels espais, a l’estança més propera a 

l’angle oest hi ha encastades al sòl unes sitges de ceràmica de dimensions 

importants, utilitzades molt probablement com a magatzem de queviures. 

L’espai del primer pis del claustre, ara anomenat sala de la reina o sala del 

palau de la reina, en temps de sor Eulàlia estava ocupat, i ocultada la seva 

estructura arquitectònica original, per part del noviciat del monestir i per 

tres cel·les de dia anomenades «la cel·la dels reis», «la cel·la dels àngels» i 

«la cel·la de sant Magí», i encara per un petit espai al darrera, al qual 

s’accedia a través d’unes escaletes pel costat oposat al claustre, en el qual 

hi havia una petita cel·la sense nom conegut o documentat ocupada, els 

darrers temps abans del descobriment, per una monja pintora.87 La sala del 

palau de la reina té accés des del primer pis del claustre (la porta oberta 

amb permís del cardenal Talayrandus) i l’accés a la planta baixa de l’espai 

que ocupa la sala es feia per una escala interior (desapareguda amb la 

reforma de 1989-92) i pel costat de la sala oposat al claustre –zona de 

clausura– a nivell de planta baixa.  

L’escala, desapareguda el 1895, a la qual fa referència sor Eulàlia, devia ser 

una escala que comunicava la planta baixa de la residència de la reina amb 

alguna cambra del primer pis, amb accés des del perímetre exterior del 

claustre a les habitacions de la reina. Si és així, és a dir que l’escala a la 

qual fa referència sor Eulàlia pujava des del pis de sota, possiblement no 

fou construïda per tal que hi entressin les monges (que podien fer-ho 

directament a la cambra des de l’interior del claustre sense passar per la 

resta del palau) sinó per a ús de la mateixa reina i dels membres del seu 

servei. Cal recordar que sor Eulàlia no considerava les dependències del 

claustre com a part del palau de la reina i imaginava aquest desvinculat de 

la traça del monestir. I també, que ja existia dels del principi la porta per on 

                                      
87 Segons informació oral de sor Clara de Jesús Plaxats, monja arxivera de la 
comunitat. 



Fig. 13 A l'esquerra, plànol de principis del segle XVII, angle oest. Marcat amb el núm. 31 «Estancias per tenir oli, y altres
cosas». A la dreta, els mateixos espais en un plànol del segle XX (abans de les reformes de 1992) anomenats, de dalt a
baix, «Casa de les rajoles», «Sala de recreació», i «Rebostet». 
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la reina entrava a la clausura a través del claustre, oberta directament amb 

permís del cardenal protector (fig. 14):

«El 1347 la reina Elisenda féu diverses peticions al Sant Pare, les 

quals li foren concedides. En primer lloc, explica que, “donat que té 

per al seu ús una estança contigua al claustre del monestir, en la 

qual hi ha una porta, per on, amb llicència del Rvd. pare A(rnau), de 

bona memòria, cardenal protector dels framenors i de les germanes 

de l’orde de Santa Clara, entra la dita reina al dit monestir quan a 

ella li plau, amb una acompanyanta, i com que dita llicència és molt 

estricta per la dita reina, i això li angoixa el cor, i a causa del gran 

afecte i compte que ella té envers l’honestedat de la Comunitat de 

monges del Monestir i per tot l’orde de Sant Francesc i Santa Clara, 

demanà que a ella, amb decent i honesta comitiva pugui el Sant Pare 

concedir llicència per entrar al dit monestir per la dita porta de la 

seva estança o per la porta principal de dit monestir.” El Papa li 

concedeix que pugui entrar quan vulgui i per on vulgui amb 12 

persones honestes. »88

Porta que degué cegar-se en algun moment indeterminat en el que es 

reforçà la clausura i que la reina demanà, i obtingué, tornar a obrir el 1363, 

ja malalta i pròxima la seva mort. 

«L’any 1363, la reina emmalaltí de mort, i, no podent sortir de la 

seva cambra, demanà i obtingué del cardenal Tallerandus [sic] poder 

obrir una porta de comunicació entre el monestir i son palau. Tenint 

en compte que ja el 1347 se sap que tenia una porta que comunicava 

el palau amb el claustre, segons consta en la correspondència 

mantinguda amb el Papa, creiem que aquesta de 1363 deu ésser una 

porta que comuniqués directament el dormitori de les monges amb el 

de la reina, i que pot ser, encara que modificada, la que hi ha en la 

paret final del “dormidor” del convent.»89

                                      
88 ESCUDERO I RIBOT, M.A., El Monestir... (op. cit.), p. 19. 
89 ESCUDERO I RIBOT, M.A., El Monestir... (op. cit.), p. 19. 



Fig. 14 

Porta que comunica la sala major del palau de la reina amb el claustre, a l'angle oest. Al 
costat, s'hi pot veure una obertura cegada, que antigament havia tingut reixes i, a 
l'esquerra de la imatge, una finestra geminada amb mainell. Dessota, detalls de la finestra 
geminada i de la porta. 
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La lectura de l’inventari fet per l’abadessa sor Sibil·la de Caixans a la mort 

de la reina,90 però, fa esment d’una quantitat molt important de cambres i 

espais que difícilment es poden limitar a l’actual sala del palau de la reina i 

les dependències localitzades per M. Assumpta Escudero. El palau havia de 

ser molt més gran, i considerant el nombre de llits, matalassos i màrfegues,  

taules, bancs i cadires que recull l’inventari havia d’haver estat un palau 

habitat per molta gent, encara que fos puntualment o de pas. 

S’hi anomenen 18 estances diferents, on s’hi localitzen 5 llits de fusta, 17 

matalassos, 14 màrfegues, 34 vànoves, 10 flassades, 6 travessers, 27 

taules, 13 cadires i 8 bancs, a part d’altres objectes d’ús. 

Així mateix, al testament, només de persones de la cort de la reina, de

domo nostra, de diferent rang a qui deixa part dels seus béns se’n citen fins 

a 28, i no es citen aquí els servents a qui sense nomenar ni numerar fa 

donar robes de dol: 

«Item volumus et mandamus, ac etiam ordinamus quod omnibus et 

singulis personis qua tempore obitus nostri erunt de familia et de 

domo et mercede nostra, tam dominabus scilicet domicellis, 

cambreriis, officialibus, subofficialibus, quam omnibus etiam aliis et 

singulis personis tam maribus scilicet quam feminis, quae tanc erunt 

de domo nostra, et in servitio nostro, et qui consueverunt recipere 

vestes quacumque ratione, dentur vestes die obitus de panno de 

colore cum pellibus, custuriis et avariis prou eas reciperent si nos 

tunc viveremus, et hoc si sex menses elapsi fuerint a die qua nos 

fecerimus eis vestes usque ad diem mortis nostrae, et si non fuerint 

elapsi sex menses dentur eis, et cuilibet eorum pro rata temporis 

valoris dictarum vestium et non amplius. 

                                      
90 AMP, «Còpia autèntica del inventari del mobles que se trobaren en lo dia de la 
mort de la Serenissima Señora Domina Elizendis de Montcada, que mori en dit 
monastir, lo qual inventari se trovará dins del pergami en que està continuat son 
testament, nombrat de nº 94», a Llibre de Privilegis Reials, P/17, 10 de setembre 
de 1364, consultat a CASTELLANO I TRESSERRA, ANNA, Origen... (op. cit.), pp. 825-838. 
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»Item volumus et mandamus, ac etiam ordinamus quod die obitus 

nostri dentur vestes de saques omnibus de familia nostra, et eorum 

familiae et familiae dicti monasterii, et dominabus et domicellis, et 

camerariis vestes de stamanya negra.»91

Després de la troballa arqueològica, la Sra. Escudero proposa una 

reconstrucció del palau: 

«En la part exterior del monestir pròpiament dit i fins arribar a les 

muralles septentrionals es construïren les dependències dels 

cortesans i la secretaria reial. Sembla que per això al bosc que ara hi 

ha en aquest lloc, i que ha quedat dins clausura, se l’anomena “bosc 

de les Corts”.»92

«Aquests diners [100 lliures anuals donades per Felip V en agraïment 

per haver sepultat els soldats morts en una batalla durant la guerra 

de successió] serviren, entre 1734 i 1752, per a adaptar com a 

noviciat allò que quedava del palau de la reina Elisenda, edifici que 

deixà de servir de residència d’estiu als reis en extingir-se el casal de 

Catalunya.»93

«Fou restaurada l’única dependència del palau que ha quedat fora 

clausura, la cambra major, ja que les restants –dormitori, sala 

menjador, etc.– han estat transformades en capella, sala de reunions 

i parladors del nou convent, i a través seu es comunica el convent 

[nou] amb l’antic monestir.»94

                                      
91 AMP, Còpia autèntica del testament de la serenissima reyna Domna Elizendis del 
Real Monastir de Nostra Senora de Pedralbes... fet en dit monastir de Pedralbes en 
11 de Abril 1364, clos y subsignat per Pera Borrell, notari public de Barcelona, lo 
qual es en lo arxiu y entre los Reals Privilegis nombrat número 94, fol. 223r-223v, 
consultat a CASTELLANO I TRESSERRA, ANNA, Origen... (op. cit.),  pp. 812-813. 
92 ESCUDERO I RIBOT, M.A., El Monestir... (op. cit.), p. 16. 
93 ESCUDERO I RIBOT, M.A., El Monestir... (op. cit.), p. 35. Aquesta afirmació sobre 
l’ús del palau com a residència d’estiu dels reis del Casal de Barcelona no es 
documenta al text de M.A. Escudero. 
94 ESCUDERO I RIBOT, M.A., El Monestir... (op. cit.), p. 50. Tampoc en aquest cas M.A. 
Escudero explica en què es basa per atribuir les diferents funcions a les estances 
ressenyades.
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Per la seva banda, el Dr. Bassegoda i Nonell proposa l’espai de la sala que 

M.A. Escudero atribueix com a sala major del palau a l’espai ocupat per la 

capella dedicada a sant Nicolau de Bari, documentada al palau de la reina: 

«El hecho de que la reina Elisenda dedicara el altar de su casa a San 

Nicolás de Bari, Obispo de Mira en Asia Menor [...] se debe al 

arraigado culto mantenido a este santo en Barcelona pues ya en el 

siglo XIII existía una capilla en su honor en el hospital de peregrinos 

junto al mar donde ahora está la plaza del Duque de Medinacelli. En 

esta capilla de San Nicolás se dice descansó San Francisco de Asís en 

su visita a Barcelona en 1211.  

»Al construirse más tarde en aquel lugar el convento franciscano de 

Fra Menors, por impulso del rei Jaime I el Conquistador, entre 1232 y 

1247, se le dió nombre al claustro y convento de San Nicolás. [...]  

»En qué parte del palacio real pudiera estar el altar de San Nicolás es 

cosa ignorada pero bien pudiera ser este sitio la grandiosa sala gótica 

restaurada a partir de 1975.»95

Per altra banda, en el mateix document, cita el bisbe Ferrer d’Abella quan 

féu la concessió a la reina per instal·lar una capella al seu palau, i la situa 

«infra palacium»:  

«Devocionem vestram obtentu et contemplatione domine Regine 

supradicte favore prosequi graciose cupientes, quod in altari de novo 

infra palacium dicte domine Regine de Petra alba nuncupatum sub 

invocacione beati Nicholay episcopi et confesoris de beneplacito 

nostro constructo et erecto, missam abideneo sacerdote tam religioso 

quam seculari omnes vel pars vestrum prout volueritis, excomunicatis 

tamen exclusis et nominatum interdicti audire possitis qualibet die vel 

aliter quandocumque vobis fuerit opportunum, vobis plenam tenore 

                                      
95 BASSEGODA I NONELL, J., Proyecto de restauración del Real Monasterio de Santa 
María de Pedralbes (Barcelona). Ministerio de Cultura. Dirección General del 
Patrimonio, Archivos y Museos. Barcelona, 18 de julio de 1980, p. 9. 
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presencium concedimus facultatem [...]. Datum Barchinone III idus 

junii anno Domine MCCCXLII.»96

Si fos així, la capella del palau de la reina seria al mateix lloc on actualment 

les monges tenen la seva pròpia capella, sota la sala major del palau de la 

reina (segons la identificació de M.A. Escudero), a l’espai que posteriorment 

al segle XVIII es transformà en les estances de l’antic safareig del noviciat. 

Suposant que les atribucions de la Sra. Escudero i les del Dr. Bassegoda 

siguin certes, queden per localitzar un gran nombre d’espais que 

configurarien el palau de la reina, segons que es desprèn del recorregut fet 

per sor Sibil·la de Caixans en inventariar els béns de la reina a la seva mort. 

La relació d’espais citats al document és la següent:97

 «La Cambra Major» 

 «La cambra de la senyora reina» 

 «La muceria» [lloc per guardar-hi la carn] 

 «La paniteria» [lloc per coure i guardar-hi el pa] 

 «La cuina» 

 «Una habitació al costat de la cuina» 

«El celler» 

«Estança on dormia la reina» 

«Habitació on menjava la reina amb les dames de la seva cort» 

«Altra habitació de la part privada de la reina»  

«Quatre habitacions on devien dormir les dames de companyia» 

«Una altra habitació en el pis superior del claustre» 

«Una altra cambra destinada a servir de cúria» 

«Un estable» 

«El rebost» 

Hi ha una segona teoria sobre la localització del palau de la reina, sense 

suport arqueològic, que no coincideix amb la proposada per la Sra. 
                                      
96 AMP, Communium, vol. 1341-1342, fols. 115 i 115v, citat a BASSEGODA I NONELL,
J., Proyecto de restauración... (op. cit.), p. 7-8. 
97 CASTELLANO I TRESSERRA, A., Origen... (op. cit.), pp. 598-603, segons l’inventari de 
sor Sibil·la de Caixans. 
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Escudero. Aquesta altra teoria, proposada per l’historiador Joan Cabestany 

al Pla director del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes,98 i basada en 

l’observació i la deducció mitjançant la comparació amb altres monestirs,  

proposa la situació del palau a l’ala sud-est del claustre, a l’espai ocupat per 

les procures i la infermeria, amb accés per on actualment i des del segle 

XVII s’entra al monestir. L’espai identificat per Assumpta Escudero es 

considera com les restes del Mas Pedralbes, i no pas com a part del palau. 

Transcrivim a continuació part del text del Pla director on s'argumenta això: 

«UNA NOVA PROPOSTA PER LA RESIDÈNCIA O PALAU DE LA REINA ELISENDA

»[...] La reina Elisenda va fer edificar la seva residència amb 

habitacions per la seva casa o cort fora de l’espai de la clausura però 

a la vegada pròxima al monestir, a fi de poder assistir, a diades 

assenyalades, als actes litúrgics celebrats a l’església, encara que no 

a diari, ja que disposava d’un oratori dintre, segurament a la Sala 

major de la seva residència. 

»En considerar les característiques tant arquitectòniques com 

jurídiques d’aquesta residència cal tenir present que la reina Elisenda 

no va renunciar a la seva vida pública i va intervenir en tota mena 

d’afers tant a benefici del monestir com de les persones del seu 

seguici. [...] Aquesta residència l’hauríem de considerar dintre dels 

esquemes que tenen altres palaus o habitacions reials a monestirs 

existents a Catalunya o fins i tot a Aragó. 

»[...] Una premissa prèvia i lògica és que si hem considerat que la 

fundació del cenobi va fer-se amb una acurada planificació, i que 

tenia com a última finalitat l’allotjament de la reina Elisenda, la seva 

residència reial no va improvisar-se. Al fer-se la traça de l’edificació 

monàstica calia situar el palau dintre del monestir però sense 

interferir amb la clausura, principi essencial a arreu en relacionar 

monestir/residència reial. 

                                      
98 GONZÁLEZ RAVENTOS, A. (dir.), Pla director... (op. cit.), p. 9. 
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»Això vol dir que el palau havia de tenir un fàcil accés des del camí, 

estar a prop de l’entrada al recinte exterior del cenobi i permetre que 

qualsevol persona a qualsevol hora del dia o de la nit pogués arribar. 

Això es confirma al testament de la reina Elisenda en parlar 

d’hospicium, és a dir, habitacions. La cort o casa reial no podia 

quedar incomunicada, aïllada. 

»Pensem que la residència reial es va fer de manera simultània al 

monestir. La mort del comte-rei Jaume II s’havia de produir més 

aviat o més tard, el que no pensem és que fos una sorpresa; l’edat 

de Jaume II ja era avançada per l’esperança de vida de l’època. 

»S’ha situat, tradicionalment, la residència o palau de la reina 

Elisenda a l’angle N.O. [O]99 del monestir entre el dormitori i el 

refetor. Aquest palau tindria dos nivells: a la planta baixa, 

dependències de servei conegudes com el graner, el celler, i el rebost 

de la reina; i al primer pis, l’àmbit de la residència: sala de la reina, a 

més d’altres habitacions, dels del seguici, enderrocades després de la 

mort de la reina Elisenda. 

»Aquesta hipòtesi té, al nostre criteri, una doble problemàtica, 

jurídica i arquitectònica, que fa difícil considerar-la viable. Per una 

banda, les tres dependències de la planta baixa no foren edificades a 

l’època segons el plànol original del cenobi,100 en canvi, ho foren a un 

espai plenament monàstic i de clausura –en el lloc habitual del 

calefactor i altres estances relacionades amb el refetor–. A més estan 

obertes al claustre, únic lloc per a accedir-hi i per ventilar-se. 

                                      
99 Diferents autors han parlat habitualment de l’orientació dels diversos espais del 
monestir referint-se de manera inexacta a les ales del claustre com a ala «nord» (la 
del dormidor), ala «sud» (la de la infermeria), ala «est» (la de l’església) i ala 
«oest» (la del refetor), però en realitat els diversos punts cardinals corresponen als 
angles del claustre, i no pas pròpiament a les ales. Així, doncs, l’ala del dormidor és 
al nord-oest; la de la infermeria, al sud-est; la de l’església, al nord-est, i la del 
refetor al sud-oest. 
100 El plànol original del cenobi de Pedralbes, no consta que s’hagi conservat. 
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»I per un altre, l’inventari “post mortem” dels béns de la reina 

Elisenda cita cinc dependències de servei i no tres, lògicament 

comunicades entre elles i amb l’exterior i per tant es fa difícil 

d’entendre situades en aquest espai. Són aquestes habitacions la 

museria (carniceria), panniceria (forn), celler, el rebost i la cuina. 

»L’avui anomenada Sala de la Reina fou construïda en una època 

indeterminada, a cavall dels segles XIV i XV, i posterior a la primera 

traça del cenobi (el contrafort inclòs a l’interior de la sala així ho 

suggeriria) a més per a accedir a aquesta habitació s’ha de fer des de 

la clausura. 

»[...] S’ha considerat que aquest espai de la residència reial estava 

relacionat amb les construccions enderrocades per mandat de la reina 

Elisenda concretat al seu testament. El palau o residència ocupava 

l’espai del noviciat edificat (c. 1737) i prova d’aquesta hipòtesi eren 

les restes medievals trobades en edificar-se el nou monestir, (c.

1973) a la zona del noviciat. Pensem que en realitat les restes més 

que d’un Palau eren les del Mas Pedralbes. La seva situació dintre del 

conjunt de la finca topogràficament es semblant a altres propietats 

del Pla de Barcelona, com per exemple, la Torre Sobirana d’Horta en 

la que els edificis es van construir i s’han conservat a la zona límit 

entre els conreus i el bosc, allunyats del camí, dominant-lo. 

»El Mas Pedralbes hem de creure que hauria servit d’allotjament a la 

primera comunitat mentre es vigilava la tasca de construcció del 

monestir i que fou aprofitat com ampliació de les seves dependències 

veïnes i que podia ésser noviciat molt abans del segle XVIII i l’hauríem 

de relacionar amb l’avui anomenada Sala de la Reina dintre dels 

edificis de la clausura. 

»[...] Una atenta lectura del testament, de l’inventari de la reina 

Elisenda i molt especialment de l’edifici ens ha permès  concloure una 

hipòtesi de treball: la residència de la reina Elisenda no fou 

enderrocada sinó suprimida i l’edifici va incorporar-se al conjunt del 
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monestir. L’inventari va fer-se després que els residents retiressin les 

seves propietats i solament restessin els béns que la reina Elisenda 

deixava al cenobi de Pedralbes. 

»La residència o palau estava en una zona propera a les Procures, a 

l’exterior de la clausura i prop de l’entrada al primer recinte monàstic. 

Aquesta zona ha estat deformada primer per la construcció de la Sala 

Capitular que va invalidar la primera entrada al cenobi i més tard, al 

segle XVI, amb l’edificació de la nova Infermeria. 

»Com a última hipòtesi podríem pensar que l’edificació de la 

residència o palau de la reina Elisenda podria estar relacionada amb 

la torre situada a l’angle sud-oest [sud] avui unit a les dependències 

de la infermeria. 

»Aquest edifici, d’ésser la residència de la reina Elisenda, té una 

concepció arquitectònica arcaïtzant. El palau gòtic de Santes Creus, 

un dels més antics que es conserven, estava construït des de feia 

quasi una vintena d’anys. El Palau de Santes Creus tenia una 

estructura gòtica amb un pati central i amb habitacions al seu 

voltant. En canvi aquest edifici de Pedralbes és una torre de tradició 

romànica, amb una concepte militar. Amb tot, aquesta torre té 

característiques arquitectòniques semblants a la resta de la primera 

edificació del cenobi i queda justificat al plànol monàstic. [...] 

»LES OBRES DELS SEGLES XVI AL XX

»[...] Una altra àrea que des del segle XVI a XX ha sofert contínues 

modificacions, tan estructurals com funcionals, ha estat la cuina i la 

seva zona de serveis. La primera cuina, dintre de la lògica d’un plànol 

monàstic, l’hem de situar a l’espai que avui s’anomena “De 

Profundis”. El segle XVI va poder-se modificar en funció de la nova 

Infermeria i seria el moment de l’edificació de la construcció que avui 

té el nom de “claustre dels gats” i que és el distribuïdor de les aigües 

del cenobi. [...]»
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Les apreciacions del Pla director fetes pel Sr. Cabestany són força 

interessants i aporten matisos a la teoria de la Sra. Escudero en alguns 

casos, mentre que en altres són discutibles a la llum d’una documentació 

històrica més profunda. 

Efectivament, tal com s’apunta al Pla director, sembla lògic pensar que el 

palau de la reina havia de ser un espai planificat a priori, un cop 

aconseguida la llicència papal per a la fundació del monestir i traçada la 

planta pel Pare Fr. Ramon Bancal, tal com recull Sor Eulàlia Anzizu, i que la 

reina, els seus consellers i els mateixos directors de l’obra degueren 

preveure la localització i l’extensió del palau:101

«Unes lletres del P. Fr. Ramón Bancal, provincial dels Menors en 

Aragó, al dar compte de haver dat cumpliment á lo disposat per Joan 

XXII respecte al lloch y fábrica del Monestir, sobre lo que havia lo 

Papa gravat sa conciencia, parla solament de Ferrer Peyron y 

Domingo Granyena, en presencia dels quals senyalá la planta y 

divisions del convent y’ls anomena directors de la obra.» 

No sembla lògic pensar que es preveiés que el palau fos una construcció 

efímera: el rei tenia una edat avançada i la seva mort es podia preveure 

relativament propera, però la longevitat de la reina Elisenda no era 

previsible tenint en compte l’esperança de vida al segle XIV. A més, cal tenir 

en compte, com veurem més endavant, la familiaritat i la convivència amb 

la presència continuada de la pròpia mort en la vida quotidiana medieval, a 

la qual es dedicaven recursos i esforços, pendents de la pròpia salvació en 

el judici final. De fet, la fundació del monestir té una finalitat clarament 

encaminada a resoldre la salvació de les ànimes dels reis un cop morts. Per 

tant, el palau havia de ser una construcció reutilitzable, fàcilment 

incorporable al monestir un cop morta la reina, estalviant esforços per 

edificar dos edificis i enderrocar-ne un (el palau) en un període de temps 

                                      
101 ANZIZU, E., Fulles... (op. cit.), p. 15. 
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relativament curt. Això explicaria el fet que es decidís que el palau formés 

part del traçat del mateix monestir.  

Al mateix temps, com hem assenyalat anteriorment, en comprar la reina 

Elisenda el Mas Pedralbes, aquest era un mas en funcionament, prou 

allunyat dels nuclis habitats com per quedar sense l’empara de les forces de 

defensa tant de Sarrià com de Barcelona. Aquest fet fa pensar en un mas 

extens, capaç d’abastir-se de manera autosuficient i, possiblement, fortificat 

o mínimament capaç de defensar-se. Cal destacar, també, que les 

excavacions arqueològiques dutes a terme entre els anys 1989 i 1991 per 

condicionar la sala del dormidor com a sala d’exposicions per a la col·lecció 

Thyssen-Bornemisza van localitzar a la zona posterior al domidor, a l’espai 

que havia de ser ocupat pel nou passadís de santa Llúcia, restes d’un centre 

dedicat a la producció de terrissa, relacionable, sembla, amb l’activitat del 

mas.102

Si ens atenim a les referències a Pedralbes (Terrarios Albos, Petris Albis, 

Petras Albas) anteriors a la fundació del monestir, als terrenys s’hi localitza 

una capella o oratori dedicat a santa Cecília ja el 1029, i el 1073 es 

consigna: «Establecimiento a precario de casa, corral y tierra situada en el 

territorio de Barcelona, parroquia de San Vicente de Sarriá, en el lugar 

llamado Petras Albas.»103

Pel que fa a la proximitat del palau al camí esmentada al Pla director, 

efectivament, convenim amb els autors que el palau havia de ser autònom 

respecte de les entrades i sortides del seguici de la reina pel que fa al 

monestir, i per això tenia el seu propi accés, amb el seu propi guardià (a qui 

la reina cita en el seu testament com a «porterio de porta forana»). 

Dubtem, però, de la localització proposada per J. Cabestany, que el situa 

prop de l’entrada actual al monestir, és a dir entre l’absis de l’església i la 

sala capitular (quan encara no estava edificada), tenint en compte la 

proximitat del conventet de frares, l’edificació del qual comença el 1329 

                                      
102 Memòria de les intervencions… (op. cit.), p. 13. 
103 Totes dues referències, citades a BASSEGODA I MUSTÉ, P.J., Huerto y viñedo... (op. 
cit.). 



76

(que també havia d’estar més o menys prevista, igual que la resta del 

monestir), i ens inclinem més per la proposta de M.A. Escudero que situa el 

palau a l’angle oest del monestir.  

El motiu principal que ens ha fet decantar per aquesta opció és el 

coneixement del traçat dels camins a l’àrea del monestir en el moment de la 

seva fundació i gairebé fins al segle XIX, documentada per Josep Morán i 

Jesús Portavella en els seus treballs,104 diferent de la que una visió actual 

ens pot fer interpretar.   

Segons l’estudi dels camins antics i de la toponímia, iniciada fa anys per 

Josep Morán des de l’Institut d’Estudis Catalans i per al Consell Assessor del 

Districte de les Corts, i per l’arquitecte de l’Ajuntament de Barcelona Sr. 

Jesús Portavella, el camí que passava per l’actual carrer de Montevideo 

seria el principal en època de la reina Elisenda. De fet, l’actual confluència 

de l’avinguda del Bisbe Català (anteriorment, Carrer de la Salut) amb la 

carretera d’Esplugues seria un antic camí secundari que circumdava els 

horts del monestir i moria a la riera de Santa Caterina, el traçat de la qual 

són actualment el carrer de Castellet i l’actual avinguda de Pedralbes. Així, 

doncs, el pas principal cap al monestir el configuraria el camí antic 

provinent de Fogars de Tordera que, després de creuar Sarrià, continuaria 

cap a Esplugues i Cornellà a través del Coll de Finestrelles, i que en alguns 

punts propers al monestir se sobreposa a l’antiga traça centuriada de la 

Colonia Barcino (fig. 15). 

Per tant, la façana principal d’accés al recinte emmurallat hauria estat l’ala 

nord-oest, fet molt rellevant per entendre la disposició de les estances del 

monestir i el seu procés d’edificació. 

                                      
104 MORÁN I OCERINJÁUREGUI, J., Les Corts, govern local i límits antics. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, Districte de les Corts, 2002; PORTAVELLA ISIDORO, J., Els 
carrers de Barcelona: Les Corts. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Districte de 
les Corts, Arxiu Municipal de Barcelona, 1999; MORÁN OCERINJÁUREGUI, J., «De 
Pedralbes a Finestrelles amb el Baró de Maldà», a Itineraris 2005: El Baró de Maldà 
i el Barri de les Corts. Ajuntament de Barcelona, Districte de les Corts. Fulletó 
d’itineraris, 2005. No publicat; MORAN OCERINJÁUREGUI, J., et al., «Barcelonès, Baix 
Llobregat», a Gran geografia comarcal de Catalunya, vol. 8. Barcelona: Fundació 
Enciclopèdia Catalana, 1982. 



Fig. 15 

En verd, l'espai que
ocupa el monestir de
Pedralbes en el plànol
de 1891. En vermell,
el traçat antic del
camí de Sarrià a
Esplugues. En groc, el
camí de Sarrià a
Barcelona. A final del
segle XIX encara no
existia el traçat de
l'actual avinguda d'Es-
plugues, al sud-est
del monestir, urbanit-
zada a principi del
segle XX. El camí prin-
cipal era, doncs, el
que pasa pel nord-
oest.
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El recinte emmurallat del monestir tenia dues portes d’accés: l’anomenada 

porta nord, que donava accés a la plaça del monestir des del camí, era 

l’entrada principal al recinte; i la porta sud de la muralla donava al camí 

secundari que circumdava els horts del monestir. L’hort gran, emmurallat 

posteriorment, tenia les seves pròpies portes nord i sud, comunicades per 

un camí enmig de les vinyes. Cal tenir en compte que tampoc existia l’accés 

actual a la plaça del Monestir per l’actual carrer del Monestir, obert al segle 

XIX,  sinó que les cases que envolten la plaça i que ocupaven els capellans 

estaven dintre del recinte de les muralles.105 El palau de la reina també 

tenia un accés propi des del camí, independent de l’accés al monestir, la 

porta del qual quedà suprimida amb la construcció recent de la ronda de 

Dalt i l’afectació que suposà d’una part del mur de tancament antic del 

monestir.

El fet que el camí principal fos el que passa paral·lel a l’ala nord-oest del 

monestir fa que la interpretació de J. Cabestany perdi versemblança, ja que 

l’accés que ell argumenta que hauria de ser obert i fàcil des del camí per a 

la cort de la reina quedaria força més complicat i hauria de travessar el 

recinte del convent per la porta de la muralla. Contràriament, des del camí 

al nord-oest, l’accés propi al palau de la reina quedaria al marge del 

convent i seria fàcil per als moviments d’entrada i sortida de la cort reial. 

No menystenim, però, les observacions de J. Cabestany pel que fa a 

l’edificació de l’angle sud del monestir, que qualifica d’arcaica en 

comparació amb ka tipologia d'altres residències reials coetànies, 

observacions que ens semblen prou encertades malgrat les modificacions 

que ha patit al llarg dels anys (fig. 16).  

Contràriament a la opinió dels autors del Pla director, basant-nos en la seva 

pròpia descripció de l’edificació que defineixen com una «torre», i havent 

observat amb deteniment l’estructura d’aquesta àrea del monestir, pensem 

que possiblement era part de l’estructura del Mas Pedralbes, edificació que 

molt probablement va ser incorporada a la construcció del monestir amb les 

                                      
105 Vegeu plànols del segle XIX a l’apèndix documental. 



Fig. 16 

Vista exterior de l'edificació de l'angle sud del monestir, des de l'hort petit.  
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modificacions posteriors corresponents. Discrepem, però, en considerar-la 

pròpiament la residència reial edificada de nou, i apuntem la hipòtesi que 

formés part de la residència reial juntament amb les edificacions 

identificades per M.A. Escudero.  

L’observació de la planta de l’ala sud-oest del claustre mostra una 

acumulació d’edificacions amb un traçat força irregular, fet que donaria 

suport a la hipòtesi d’estructures prèvies reaprofitades del Mas Pedralbes i 

integrades posteriorment a la traça del monestir. Es tracta de la zona del 

monestir més dissemblant pel que fa a estructures edificades, a la seva 

alineació i possiblement al seu temps d’edificació. 

Cal considerar, també, que l’espai que ocupa el refectori del monestir –espai 

entre el palau de la reina, identificat per M.A. Escudero, i l’edificació de 

l’angle sud– no va ser acabat fins a final del segle XV. L’espai que ocupa 

actualment i des d’aquella època el refectori devia tenir un ús diferent al de 

menjador: o bé estava encara per edificar, podent ser ocupat per la resta 

del palau de la reina enderrocat (si no era de pedra) o bé reaprofitat si era 

també part del palau de la reina, com en el cas de la cambra major, i 

reformat posteriorment per a l’ús de refectori.106

És molt important considerar, finalment, que l’ala sud-oest del monestir fou 

objecte de canvis importants durant la restauració promoguda per sor 

Eulàlia Anzizu a final del segle XIX quan, entre altres grans obres, es 

reformà el refectori o «refetor», obra que pot haver fet desaparèixer traces 

importants de les dependències desaparegudes del palau, en el cas hipotètic 

que continués en direcció sud la part identificada per M. Assumpta 

Escudero.  

«Lo refectori, qual volta perillava, ha sigut també renovat, senzilla i 

severament, conservanthi les estatues y escut que hi feu posar á 

principis del sigle XVI la ja citada Sor María d’Aragó.»107

                                      
106 Vegeu les notes 62 i 63 d’aquest mateix capítol. 
107 Anzizu, E., Fulles... (op. cit.), p. 194. 
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No ha estat possible localitzar els plànols del projecte de restauració del 

«refetor» dut a terme per l’arquitecte Joan Martorell i Montells el 1877, però 

no descartem la possibilitat que puguin ser localitzats en el futur bé al 

mateix monestir, bé en algun dels arxius que custodien informació sobre el 

patrimoni. 

Una vegada més, per confirmar o descartar la hipòtesi plantejada es fa 

imprescindible la lectura dels paraments dels edificis de l’ala sud-oest. Si 

finalment es confirmés la hipòtesi plantejada, quedarien resoltes en una de 

sola les hipòtesi de la Sra. Escudero i del Sr. Cabestany. 
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II

Les pintures negres 

Descobriment i localització 

Les anomenades pintures negres, pintures funeràries o pintures negres amb 

filacteris van ser descobertes el 28 de desembre de 1974 (fig. 17). Es van 

localitzar en un mur del que aleshores era el safareig del noviciat1 del 

monestir, sota diverses capes d’emblanquinat, en el decurs dels treballs 

derivats del descobriment de les estructures que es van identificar com a 

part del palau de la reina Elisenda (fig. 18).  

La campanya arqueològica per localitzar les restes del palau de la reina es 

va iniciar l’estiu de 1973 a la part exterior de l’angle oest del monestir de 

Santa Maria de Pedralbes, abans que l’arquitecte Joan Bassegoda i Nonell 

iniciés la construcció del nou edifici de clausura projectat per a les monges 

de la comunitat. 

El mateix arquitecte identificà una part del desaparegut palau, un porxo, a 

l’espai extern de l’ala sud-oest del claustre, anomenat «camí de les 

Donzelles».2 A partir d’aquest descobriment i amb la imminència de 

l’edificació del nou convent a la zona on segons la tradició oral hi havia 

hagut el palau de la reina s’iniciaren unes prospeccions que havien de 

permetre determinar la planta del desaparegut palau. 

                                      
1 La data precisa de la troballa ens l’ha facilitada M.A. Escudero. Les fotografies que 
es conserven al Museu-Monestir tenen data de gener de 1974. El noviciat és l’espai 
on viuen les monges novícies, les que encara no han fet els vots, separat de les 
monges professes. 
2 Per a més informació sobre el procés de pactes i projectes que desembocà en el 
descobriment i la identificació de les restes del palau de la reina, vegeu el capítol I 
de la tesi, «Elisenda de Montcada i la fundació del monestir de Pedralbes».



Fig. 17 

Imatges del descobriment de les pintures negres.



Imatges del descobriment de les pintures negres.



Fig. 18 

Plànol de principi del segle
XVII, angle oest. En aquell
moment, el noviciat
ocupava els espais amb el
núm. 26 «pessas del
Noviciat» (àrea en verd).
Amb el núm. 27 estan
marcades les «pessas de
la roparia», que eren
safareigs i planxadors.
(Vegeu llegenda del plànol
a l'apèndix documental) 
El núm. 30 correspon a
l'anomenat camí de les
donzelles, aquí anomenat
com «Transit per anar al
hort de las Corts».  
A mitjan segle XVIII 

s'amplia el noviciat (àrea
en groc) que passa a
ocupar una part del final
del dormidor i de la sala
del palau major de la
reina. En vermell, el mur
on es van trobar les
pintures negres. 
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Un cop localitzades part de les estructures del palau de la reina dintre del  

traçat del mateix monestir, en l’espai que havia de quedar afectat per les 

obres del nou edifici de clausura, s’inicià l’enderrocament dels elements 

afegits al segle XVIII durant la conversió en noviciat de part de l’espai que 

havia ocupat el palau. D’aquesta transformació ens n’aporten informació sor 

Eulàlia Anzizu i M.A. Escudero: 

«100 lliures anuals que maná dar lo rey al Monestir destinades á 

reparacions del mateix, en agrahiment per lo que la Comunitat havia 

fet en favor de ses tropes. Ab aquella quantitat se feren les obres del 

noviciat, demunt les runes del palau de la reyna Elisenda, del qual se 

deixá empotrada en la paret una columna ab son capitell; eixes 

obres, començades en 1734, se continuaren en 1752 junt ab la 

reedificació de una oficina que’s cremá, no constant quina ni ahont.»3

«Durant la guerra de Successió, el 1713, el duc de Berwick assetjà 

Barcelona. Un dels combats tingué lloc als voltants del monestir. 

Alguns dels soldats que moriren en la batalla foren pietosament 

enterrats a l’església per les monges. Felip V agraí aquest gest i va 

concedir a la comunitat 100 lliures anuals.  

»Aquests diners serviren, entre 1734 i 1752, per a adaptar com a 

noviciat allò que quedava del palau de la reina Elisenda, edifici que 

deixà de servir de residència d’estiu als reis en extingir-se el casal de 

Catalunya.»4

Va ser durant els treballs d’enderrocament d’envans dins el noviciat –més 

concretament a l’estança edificada a mitja alçada anomenada «la 

cambreta», al safareig– que van aparèixer les pintures negres objecte 

d’estudi de la tesi, sota diverses capes de calç i emblanquinats (fig. 19). 

Al mateix safareig, a l’interior d’uns armaris d’obra i sota l’emblanquinat del 

mur, van aparèixer graffiti realitzats amb carbó damunt l’enlluït de morter 
                                      
3 ANZIZU, SOR EULÀLIA, Fulles... (op. cit.), p. 167. 
4 ESCUDERO I RIBOT, A., El Monestir... (op. cit.), p. 35. 



Fig. 19 

Antic safareig del noviciat durant les obres per habilitar-lo com a capella-oratori del nou
convent. Al fons, porta que comunica amb el porxo recuperat pel Dr. Bassegoda. Al mur de la
dreta s'hi van descobrir les pintures negres, sota capes de calç i dividides per diversos
envans i nivells de sòl. A sota, vista de l'oratori un cop concloses les obres. 
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Paret nord-oest del safareig. S'hi pot veure una escala i, a nivell superior,
assenyalada amb una fletxa, la paret mai emblanquinada per les monges, que la
consideraven, per tradició oral heretada al llarg dels segles, la paret feta tapiar per
voluntad de la reina Elisenda en morir. Actualment, la porta està arrebossada i
pintada i no es pot veure. L'escala es va enderrocar durant la reforma de l'espai. 
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de calç del mur (fig. 20) i, damunt d’una finestra, un relleu d’estuc de 

temàtica no religiosa, amb escenes de cacera (fig. 21), relacionable amb un 

espai cortesà del palau reial.5 D’aquests graffiti, al Museu-Monestir se’n 

conserven quatre d’arrencats i traspassats a suport rígid,6 i el relleu d’estuc7

s’exposa actualment al dormidor com a part de l’exposició Pedralbes. Els 

tresors del monestir.

Malgrat l’excepcionalitat de les pintures, aquestes no van rebre gaire 

atenció en ser descobertes, potser a causa de la manca de referències 

iconogràfiques prèvies i la seva poca vistositat artística. Les pintures negres 

van ser considerades, pel seu color i la seva iconografia, com a pintures 

funeràries i atribuïdes al monument funerari de la reina Elisenda per la seva 

ubicació a les dependències del palau acabades de localitzar. 

La documentació i les referències escrites de la troballa de les pintures són 

molt escasses: es limiten als articles apareguts a la premsa en el moment 

del descobriment8 i a la fitxa9 que l’historiador Miquel Àngel Alarcia en féu 

l’any 1980 per al catàleg de l’exposició Barcelona restaura. Exposició 

d’obres d’art dels segles 2 al 20 dels Museus Municipals d’Art restaurades 

pels Serveis de Restauració, que tingué lloc al Saló del Tinell entre els 

mesos de setembre i novembre de 1980. Així, trobem les notícies següents: 

«Adosada a esta estructura de piedra, que es la del monasterio, se 

levantó otra en forma de L, hecha de mampostería y tapia, la cual 

hacia 1737 se consolidó y convirtió en Noviciado, y que incluye el 
                                      
5 Aquest relleu ja era visible anteriorment a l’espai anomenat «la cambreta» del 
noviciat. En identificar el noviciat com part del palau de la reina, el relleu pren un 
nou significat lligat a un context no religiós que li és més propi. 
6 Tenen els números d’inventari següents: 147.313, Graffiti; 147.314, Vaixell; 
147.315, Personatge crucificat; 147.316, Dibuix inscripció. Els treballs 
d’arrencament els va dur a terme el Servei de Restauració dels Museus Municipals 
d’Art, i els traspassos van ser realitzats per la Dra. Mª Antonia Heredero i els 
alumnes de Restauració de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona 
durant els anys noranta del segle XX.
7 Número d’inventari 148.322 
8 Articles d’Assumpta Escudero i J. Bassegoda citats anteriorment. 
9 ALARCIA, M.À., «16. Pintura funerària. Pintura gòtica catalana», a AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, Barcelona restaura. Exposició d’obres d’art dels segles 2 al 20 dels 
Museus Municipals d’Art restaurades pels Serveis de Restauració. Saló del Tinell. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1980, pp. 65-69. 



Fig. 20 

Graffiti descoberts al safareig del noviciat durant les obres de recuperació del
palau de la reina Elisenda. Actualment arrencats i traslladats a nou suport.
De dalt a baix i d'esquerra a dreta tenen els números d'inventari 147.314,
147.315, 147.316 i 147.313. 



Fig. 21 

Damunt la finestra de «la 
Cambreta» hi havia 
encastat aquest relleu 
d'estuc amb escenes de 
cacera. La seva ubicació 
original havia estat el dintell 
de la porta que comunicava 
el safareig del noviciat amb 
l'antic porxo del palau on, 
durant l'enderroc dels 
envans, s'hi van trobar els 
ancoratges i el forat per al 
seu allotjament darrera un 
petit altar. 
En edificar el sòl de la 
cambreta i quedar el relleu 
a nivell dels peus, el 
degueren traslladar damunt 
la finestra, d'on es va retirar 
l'any 1974. 
Actualment forma part de 
l'exposició Pedralbes, els 
tresors del monestir, amb el 
número d'inventari MHCB-
MMP 148.322. 
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pórtico que en principio se creyó (“La Prensa”, 8 mayo 1973; J. 

Bassegoda) que sólo era un enlace entre el convento y el palacio. 

»Incluso parte de los artesonados se han encontrado intactos, con 

listones pintados con las barras reales catalana-aragonesas y los 

besantes o roeles del linaje Montcada en alternancia.  

»Han aparecido también dos ventanas góticas geminadas y varias 

puertas y otros huecos de sillería, dibujos medievales de varias 

épocas…, todo ello muy interesante, aunque sin lujos superfluos por 

ajustarse, sin duda, a los deseos de una dama viuda consciente de 

las limitaciones que imponía el espíritu franciscano del convento de 

clarisas, aunque allí hiciera la Reina una vida realmente 

independiente, sobre todo en sus primeros años de residencia.»10

I també: 

«Algunos restos arquitectónicos y decorativos dispersos en las 

dependencias existentes entre el dormitorio del noviciado y el de 

profesas del monasterio de Pedralbes indicaban la existencia de los 

restos de la real habitación. Una columna empotrada en un muro, 

una viga de madera de noble talla, un dintel de yeso esculpido con 

escenas de una cacería, eran pruebas de la existencia de unas 

estancias más acomodadas para residencia real que para comunidad 

franciscana.»11

Com es pot comprovar, no s’esmenten les pintures negres. Així mateix 

ocorre en les guies del monestir escrites per ambdós autors: 

«El 2 de juliol de 1972 començaren les obres de restauració de la 

Casa de les Aigües i del claustre, amb aportació econòmica de la 

Direcció General de Belles Arts i de l’Ajuntament de Barcelona. El 23 

                                      
10 ESCUDERO, M.A., «Descubrimiento...» (op. cit.).
11 BASSEGODA I NONELL, J., «Pedralbes, monasterio y palacio real», a La Vanguardia 
Española. Barcelona, 11 de juny de 1975. 
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d’agost de 1973 començaren les obres d’exploració arqueològica a 

càrrec del Museu d’Història de la Ciutat a l’indret del palau de la 

reina, prèvies a la construcció de la nova residència conventual, i 

aparegueren romanalles romanes i també indicis del que fou el palau 

reial.

»El 4 de maig de 1974 visitaren el monestir el pintor Joan Miró i 

l’arquitecte Josep Lluís Sert. 

»El 22 d’abril de 1974 hi hagué la visita del Director General de Belles 

Arts per tal de fer-se càrrec del projecte, ja redactat, de nova 

residència monacal i dependències del futur museu.»12

I també:  

«Signat l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i la comunitat per a 

arrendar el monestir, l’any 1972, l’arquitecte Joan Bassegoda i Nonell 

projectà fer el nou convent en l’espai que ocupava el noviciat que es 

construí al segle XVIII. Abans d’iniciar-se les obres vaig demanar 

permís a Belles Arts per a poder dur a terme les excavacions en el 

bosc de les Corts, perquè pensava que ens donarien a conèixer la 

planta del suposadament enderrocat palau de la reina Elisenda. Però 

l’exploració arqueològica, sufragada pel Museu d’Art de Catalunya 

conjuntament amb el Museu d’Història de la Ciutat, em va permetre 

de trobar el palau, si no sencer, sí conservat en part, però 

transformat en noviciat en el segle XVIII. Una nova lectura del 

testament de la reina que em deixaren les monges em confirmà la 

troballa, ja que l’ordre que havia donat la sobirana era la 

d’enderrocar totes les dependències annexes al seu palau usque ad,

és a dir, “fins arribar a”. Es comprèn fàcilment aquesta ordre si tenim 

en compte que, per anar més de pressa, la reina havia agafat una 

part de les construccions ja acabades del monestir, és a dir, una part 

                                      
12 BASSEGODA I NONELL, JOAN, Guia... (op. cit.), p. 21. 
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del “dormidor” i una altra del claustre, i que per tant no podien ser 

enderrocades. 

»Aquesta troballa obligà el Sr. Bassegoda a canviar el lloc 

d’emplaçament del convent. El 30 de desembre de 1975 quedà 

aprovat el projecte de nova residència a la part de l’Hort Gran. Fou 

restaurada l’única dependència del palau que ha quedat fora 

clausura, la cambra major, ja que les restants –dormitori, sala 

menjador, etc.– han estat transformades en capella, sala de reunions 

i parladors del nou convent, i a través seu es comunica el convent 

amb l’antic monestir.»13

La informació més rellevant sobre el descobriment de les pintures negres 

ens l’aporta l’historiador Miquel Àngel Alarcia a la fitxa del catàleg de 

l’exposició Barcelona restaura:

«El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes està situat al peu de 

la muntanya de Sant Pere Màrtir, al municipi de Barcelona, al costat 

de la vila de Sarrià. Fou fundat per Elisenda de Montcada, dona del 

rei Jaume II, el Just, el 26 de març de 1326, i posat sota la regla de 

Santa Clara per voluntat de la mateixa fundadora. Mort el rei el 12 de 

novembre de 1329 [sic],14 Elisenda de Montcada es féu construir un 

palau annex al monestir. Hi visqué fins a la seva mort, el 19 de juliol 

de 1364. 

»De la lectura del seu testament, atorgat l’11 d’abril del 1364, la 

major part dels erudits havia deduït que el palau fou enrunat a la 

mort de la reina per pròpia voluntat. Una nova i atenta lectura del 

document portà al Dr. Joan Ainaud de Lasarte i a la Sra. Assumpta 

Escudero a treure la conclusió de que havien estat derruïdes les 

dependències dels servidors de la reina, no el palau.  

                                      
13 ESCUDERO I RIBOT, A., El Monestir... (op. cit.), p. 50. 
14 El rei morí el 2 de novembre de 1327. 
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»Sobre aquestes premisses començà una metòdica exploració en 

l’edifici que donà com a resultat la reconstrucció quasi total del palau, 

transformat i camuflat per diverses distribucions i construccions fetes 

a través dels segles. En el transcurs d’aquesta campanya es 

descobriren les pintures que avui presentem. 

»Estaven en una estança, sobre una paret, a la que anaven a parar 

dos envans, que la dividien i el terra d’una cel·la anomenada “dels 

Àngels”. L’altra part de l’estança feia funcions de safareig. Per l’estudi 

de la primitiva estructura del palau, fundamentat en documents,15

podem suposar que dita estança era el menjador de la reina. Les 

pintures es trobaven entre dues finestres de mainell amb festejadors 

a l’interior. Era la paret més noble del recinte.  

»Avisat el Servei de Restauració dels Museus Municipals d’Art de 

Barcelona es procedí a la seva consolidació, neteja i trasllat. Avui, 

degudament restaurades, es troben al Reial Monestir de Pedralbes, a 

l’espera de poder-les reincorporar al seu primitiu emplaçament.»16

La suposició que l’espai on es van trobar les pintures negres fos el menjador 

del palau també l’apunta M.A. Escudero a la seva guia del monestir, però no 

s’aporten dades que ho justifiquin en aquesta publicació17, més enllà del fet 

que les finestres amb festejadors donin a l’espai un aire noble: 

«Fou restaurada l’única dependència del palau que ha quedat fora 

clausura, la cambra major, ja que les restants –dormitori, sala 

menjador, etc.– han estat transformades en capella, sala de reunions 

                                      
15 No indica de quins documents es tracta. Els únics documents que parlen dels 
espais del palau són els inventaris de béns post mortem, que no descriuen els 
espais ni permeten més que suposicions. 
16 ALARCIA, M.À., «16. Puntura funerària...» (op. cit.), p. 66. 
17 En una entrevista personal amb la Sra. Escudero, autora de la guia i promotora 
de les excavacions, em va explicar que l’atribució com a menjador prové del fet que 
a l’estança s’hi trobava una porta, en un nivell superior, que les monges no havien 
volgut emblanquinar mai perquè era la porta que havia manat tapiar la reina 
Elisenda en el seu testament. Actualment, després de la reforma de l’espai, la porta 
ha quedat oculta sota l’arrebossat de ciment (vegeu fig. 19) 
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i parladors del nou convent, i a través seu es comunica el convent 

[nou] amb l’antic monestir.»18

Al mateix temps, amb ocasió del descobriment, l’arrencament i el traspàs a 

un nou suport de les pintures negres, l’Escola Municipal d’Arts Visuals va 

filmar el procés de restauració de les pintures. Aquesta filmació, titulada 

Pintura mural gòtica. Pedralbes,19 amb finalitat pedagògica, que també 

s’exhibia a l’exposició Barcelona restaura, fou feta en pel·lícula de 16 mm, i 

s’hi poden veure les diferents fases del procés amb una veu en off que 

descriu els processos de manera molt elemental. Malgrat la voluntat 

divulgativa de la narració i les poques precisions tècniques que s’hi dóna, 

les imatges són per si mateixes prou eloqüents, i juntament amb el text del 

catàleg configuren un element documental inestimable per conèixer el 

tractament que es va dur a terme per a la restauració de les pintures 

negres.20

Aquest fet és especialment rellevant si tenim en compte que no ha quedat  

ni al Museu-Monestir de Pedralbes ni a l’actual Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, hereu del Museu d’Art de Catalunya, cap documentació escrita 

del procés de restauració de les pintures, excepció feta d’unes còpies en 

paper (blanc i negre) d’una part d’un reportatge fotogràfic del descobriment 

i l’arrencament de les pintures mentre estaven al Museu-Monestir, amb data 

de principi de gener de 1974. No hi ha documentació que en doni compte a 

partir del moment que van passar al Servei de Restauració dels Museus 

d’Art.

No van quedar enregistrats en pel·lícula els processos aplicats als altres 

elements descoberts juntament amb les pintures negres: els graffiti (que

conserven la fitxa de restauració del trasllat a nou suport dut a terme a la 

Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, però cap informació 

                                      
18 ESCUDERO I RIBOT, M.A., El Monestir... (op. cit.), p. 50. 
19 Pintura mural gòtica. Pedralbes. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Escola 
Municipal de Formació Professional en Mitjans Audiovisuals. Guió i text de l’equip 
tècnic i serveis de restauració del Museu d’Art de Catalunya, 1974. 
20 Una còpia de la filmació, traspassada a DVD, s’inclou a l’apèndix documental de 
la tesi. 
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del procés d’arrencament) i el relleu d’estuc amb escenes de cacera, del 

qual no se’n conserva més que una fotografia en blanc i negre, on se’l veu 

situat a l’emplaçament d’on va ser arrencat, i la informació de la restauració 

del 2004, amb motiu de la seva exposició al dormidor. Així, no han quedat 

documentats els processos d’extracció del seu emplaçament, la realització 

d’un motlle i un positiu en resina (exposat actualment a l’entrada del museu 

del monestir) ni la inclusió en un bloc d’escaiola, i desconeixem la data de 

realització d'aquests treballs i la metodologia emprada. 

La manca de documentació és un tret general a les intervencions de 

restauració dutes a terme fins a mitjan anys vuitanta del segle XX, i 

s’explica, en part, per la manca de consciència dels gestors dels museus de 

la importància de deixar una constància escrita dels processos de 

restauració dels seus fons, i en part per la manca de reconeixement i de 

suport econòmic a l’activitat professional dels conservadors-restauradors 

que, sovint, havien de pagar de la seva butxaca la documentació que 

realitzaven paral·lelament als treballs de conservació-restauració. 

Podem considerar-nos afortunats, doncs, amb la pervivència d’aquesta 

documentació que, per bé que heterodoxa, és molt reveladora. 
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Descripció 

La primera descripció de les pintures negres que hem trobat, un cop més, 

correspon a la realitzada per l’historiador M.À. Alarcia al catàleg de 

l’exposició Barcelona restaura.

«16

Pintura funerària. 

Pintura gòtica catalana. 

Finals s. 14 [sic]

Pintura mural traspassada sobre tela i muntada en fusta. 

213 x 326 cm. 

Proc. del menjador (?) del palau de la reina Elisenda de Montcada 

Museu del Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 

(...)

»DESCRIPCIÓ

Només podem veure el conjunt de manera fragmentària donat que, 

com ja hem dit, la paret que feia de suport patí diverses 

modificacions. 

»El conjunt presenta una superfície totalment negra damunt la que es 

retallen tres fileres de filacteris. Al centre de l’espai de cada una 

apareix un motiu ornamental que representa una peça de ceràmica 

semblant a un bol amb quatre peus, o potser un cascavell, ja que el 

dibuix no és massa nítid. La part superior de les pintures té 

l’acabament com un serrell i entre dues línies pot llegir-se: ...(AV)E

MARI(A)... Cadascun dels filacteris porta una inscripció, comú a tots 

ells, totalment il·legible. Per les restes trobades podem pensar que 

les pintures cobrien tot el mur, des del sostre fins al sòcol.  

»Ni la ubicació ni la natura pròpia de les pintures ens permeten fer 

més que conjectures.  
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»Per la naturalesa dels pigments emprats, negre de fum i calç sense 

massa aglutinant, devem suposar que van ser fetes ràpidament i 

sense esperit de perduració. Això és corroborat per les inscripcions 

dels filacteris, les lletres dels quals estan fetes sense cura, com per a 

reomplir un espai traçat també amb plantilla. Tot el conjunt dóna 

sensació d’una certa improvisació. 

»La inscripció superior que sencera devia dir AVE MARIA GRATIA PLENA

ens porta a una motivació de tipus religiós, i el color negre a una de 

funerària, que es reafirma pel bol caigut que centra cada un dels 

filacteris. Des de l’antiguitat clàssica la figura del recipient caigut o 

trencat fou símbol de la mort, representada pel vessament de la vida 

o de l’esperit. 

»Tots els indicis ens porten a la conclusió que les pintures provinents 

de Pedralbes foren fetes amb una finalitat de tipus necrològic 

semblantment a certs tapissos i robes que es feien servir per a 

aquestes ocasions citats sovint en documents de l’època. La 

improvisació i la fragilitat de la seva realització porten a deduir que 

foren fetes per a poc temps. 

»Coneixem documentalment que el palau de la reina Elisenda fou 

incorporat al monestir després de la seva mort i dedicat a usos 

diversos. És lògic pensar que aquestes pintures no eren d’una 

decoració quotidiana sinó per a una circumstància particular i aquesta 

devia ésser la mort de la reina Elisenda. La sala-menjador amb 

decoració funerària tal volta fou la capella ardent de la reina. Més 

difícil seria pensar que l’estança servi, durant tres anys, per la 

reducció de les restes de la reina abans de ser traslladats [sic] a 

l’esplèndid sepulcre situat al costat de l’altar major de l’església del 

monestir.

»Ens trobem, doncs, davant de l’únic exemplar de pintura funerària a 

Catalunya, del que coneixem àdhuc la procedència i potser la data 
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aproximada de la realització, ja que la reina Elisenda de Montcada 

morí el 19 de juliol de 1364.» 

Les pintures han estat descrites, també, a la guia-catàleg de l’exposició 

Petras Albas. El monestir de Pedralbes i els Montcada (1326-1673),21

inaugurada el mes de juny de 2000. La fitxa de les pintures ja 

traspassades, la signa la historiadora de l’art Dra. Rosa Alcoy: 

 «Pintures negres amb filacteris 

7

Pintura mural (traspassada sobre tela i muntada sobre un suport de 

fusta) 

213 x 326 cm 

Segle XIV (?)

MHCB-MMP 147.311 

»Des que es van descobrir, aquestes pintures murals han estat 

valorades pel seu contingut funerari i per la seva possible relació amb 

la mort d’Elisenda de Montcada. Van ser descobertes en el decurs de 

les obres que es van dur a terme al monestir als anys setanta, en una 

de les dependències que Joan Ainaud i Assumpta Escudero van 

identificar com una part de l’antic palau d’Elisenda de Montcada. 

Aleshores es va suposar que la seva situació corresponia a un espai 

transformat que originàriament potser hauria estat el refectori reial, 

un espai dividit per diversos envans que, en el moment de la 

descoberta, se situava als encontorns dels safareigs del monestir. 

»Tot i no tractar-se d’una obra de qualitat que es pugui atribuir a cap 

taller de pintura representativa especialitzat, els fragments que se 

n’han conservat han cridat sovint l’atenció per la seva raresa. Sobre 

un fons negre es disposen rengleres de filacteris flotants amb 

                                      
21 ALCOY PEDRÓS, ROSA, «Pintures negres amb filacteris», a CASTELLANO I TRESSERRA,
A.; NICOLAU, A. (dir.), Petras Albas. El monestir de Pedralbes i els Montcada (1326-
1673). Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat, Institut de Cultura, Ajuntament de 
Barcelona, 2000, pp. 88-89.    
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inscripcions de difícil lectura que, de moment, no han estat 

transcrites satisfactòriament. Els rètols amb el seu lema emmarquen 

un objecte que també es repeteix sempre igual i que podria evocar 

algun tipus de recipient gallonat. Una franja superior amb un text 

interromput permet intuir encara l’al·lusió a l’(AV)E MARI(A). Tots els 

elements de la pintura han estat interpretats en clau funerària: 

l’austeritat dels motius, la manca de color, i fins i tot l’únic tema 

figurat, han estat evocats per corroborar aquesta idea que convida 

també a pensar en la factura, improvisada i tosca, fruit del que hauria 

estat concebut com un apunt efímer destinat a desaparèixer en breu. 

»La mort de la reina fundadora, el juliol del 1364, podia haver estat  

l’ocasió ideal i irrepetible per posar de dol el monestir, però cal 

admetre que l’estil de les pintures conservades és incert i ens ofereix 

pocs elements determinants que permetin defensar una cronologia 

clara. D’altra banda, l’emplaçament dels murals en les dependències 

que corresponien a la reina és un altre aspecte que s’ha debatut, ja 

que hi ha veus contràries a la consideració d’aquella zona del 

monestir com a possible palau d’Elisenda. Per tant, les dades de què 

disposem actualment són escasses i impedeixen d’extreure, a falta de 

paral·lels evidents, una conclusió definitiva sobre la funció exacta i la 

cronologia que cal atribuir a aquestes pintures. 

»Tanmateix, la disposició dels filacteris i dels seus plegaments 

flotants no fan impossible remetre les pintures a temps força 

posteriors, que ens allunyarien del segle XIV i, per tant, també, d’una 

relació directa dels murals amb la mort d’Elisenda. Un cicle 

interessant per l’ús que s’hi fa del filacteri combinat amb motius 

figuratius és el del castell de Dampierre-sur-Boutonne. L’obra 

francesa, revestida d’una complexitat molt més gran i executada en 

relleu escultòric d’estuc, fou ideada molt avançat el segle XVI. Per 

tant, malgrat la importància del filacteri en l’etapa medieval, 

l’adaptació que en fan les pintures negres de Pedralbes a la recerca 

de la ficció perspectiva, sumada a l’isolament decoratiu del tema que 

es repeteix, podrien indicar-nos una manera de fer que, admesos els 
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precedents, arrela a finals del segle XV i troba un ampli 

desenvolupament en les centúries següents.» 

Les descripcions de M.À. Alarcia i R. Alcoy corresponen a la visió 

d’historiadors de l’art respecte de les pintures ja arrencades i traspassades. 

Hi manca l’observació dels materials constitutius que han restat a l’obra 

arrencada i del seu estat de conservació.  

Així mateix, s’ha perdut la informació procedent de l’observació dels 

elements constitutius en origen, fonamental per a l’estudi de les pintures: el 

gruix, la composició i la cohesió del morter, les patologies dels murs, i el 

gruix, la composició i el nombre de capes d’emblanquinat superposades a 

les pintures, així com altres elements encastats que poguessin estar 

malmetent les pintures: gruix i materials dels envans que s’hi recolzen, 

instal·lació elèctrica, conduccions d’aigua (l’espai va ser convertit en 

safareig), tacs i perforacions... 

Aquestes dues descripcions no entren a valorar, tampoc, el procediment 

pictòric amb què es van realitzar les pintures. M.À. Alarcia apunta 

encertadament que es tracta d’una pintura monocroma i, respecte dels 

materials, que es tracta de «negre de fum i calç sense massa aglutinant».  

Efectivament es tracta d’una pintura amb un sol pigment, de color negre, 

però les anàlisis, com veurem més endavant, han mostrat negre de carbó 

vegetal i, pel que fa a la calç, aquesta no és pròpiament un aglutinant, sinó 

que després de la deshidratació a què ha estat sotmesa, en ser hidratada 

per a la seva aplicació realitza un procés de remineralització i mitjançant la 

carbonatació incorpora el pigment a la seva pròpia estructura cristal·lina.  

Pel que fa a si es tracta d’una pintura mural al fresc o bé a l’aigua de calç, 

la seva fragilitat fa pensar en la segona opció, ja que la carbonatació de 

l’aigua de calç implica un estrat molt més fi i per tant menys protecció per 

al pigment, si bé els resultats de les anàlisis mostren un estrat de morter 
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amb carbonat càlcic i baixes proporcions de guix i silicats que indicarien que 

es tracta d’un fresc.22

Respecte de les inscripcions dels filacteris, que Alarcia observa fetes «sense 

cura, com per omplir un espai traçat també amb plantilla», efectivament 

són difícils d’interpretar, i això pot obeir bé a la improvisació i poca cura, 

com ell apunta, o bé a la poca formació dels autors de les pintures, que 

podien estar imitant una inscripció sense saber-la interpretar (i per tant, 

reproduir), tal com també ocorre a les inscripcions cúfiques presents a les 

sanefes dels vestits i a les carteles o llegendes amb els noms dels sants a la 

cel·la de sant Miquel del monestir, considerades més un element 

ornamental que no pas un text amb un missatge.23 Descartem, però, 

després d’haver-les comparat, que en aquest cas hagin estat traçades amb 

plantilla. Trobem, també, exemples contemporanis a les pintures negres de 

l’ús d’inscripcions decoratives sense significat en obres de fora del monestir 

de Pedralbes, com és el cas, per citar-ne un força evident, de la catifa que 

cobreix el sòl del tron de la marededéu a la taula central del retaule de 

l’ermita de santa Caterina, de Torroella de Montgrí, pintat per Llorenç 

Saragossa entre 1363 i 1373 (fig. 22).  

Alarcia apunta, també, una certa improvisació en la realització de les 

pintures («devem suposar que van ser fetes ràpidament i sense esperit de 

perduració»), improvisació que també destaca la Dra. Alcoy («la factura 

improvisada i tosca, fruit del que hauria estat concebut com un apunt 

efímer destinat a desaparèixer en breu»), observacions que considerem 

encertades i que podrien obeir a la necessitat urgent de resoldre la 

decoració d’una estança, l’ús de la qual analitzarem més endavant. 

                                      
22 Al capítol III, «Les pintures negres traspassades: bé moble», s’aporten els 
resultats de les anàlisis i es comenta la tècnica pictòrica de les pintures negres. 
23 Consultat mossèn Miquel dels Sants Gros i Pujol, de la diòcesi de Vic, ens ha 
confirmat la presència habitual d’imitacions de textos sense significat o fins i tot 
amb significats contraris als que es volien expressar, del tipus «Alà és gran», 
sobretot amb imitació d’escriptura cúfica en sanefes o ornaments de vestits rics en 
pintures murals i retaules d’època gòtica, coincidint amb la reconquesta i la mescla 
d’artesans que es produïa a continuació en el territori. 



Fig. 22 

Sant Francesc i santa Clara a la capella de sant Miquel del monestir de Pedralbes. A sota, les
cartel·les amb els seus noms escrits en llatí i en una grafía que vol imitar un alfabet que el
pintor no coneix. La segona part de la inscripció no té significat, és simplement decorativa. 



Un altre exemple 
d’inscripció decorativa, 
sense significat, al tapís 
que cobreix el sòl on 
descansa el tron de la 
marededéu. Taula 
central del retaule de  
l'ermita de santa 
Caterina, Torroella de 
Montgrí, pintat per 
Llorenç Saragossa 
(1363-1373) 
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La Dra. Alcoy apunta també una possible datació posterior a l’habitualment 

atribuïda a les pintures, en relacionar-les amb les decoracions amb filacteris 

combinats amb motius figuratius al castell de Dampierre-sur-Boutonne de 

final del segle XVI. Efectivament, l’ús dels filacteris en pintura és més comú 

en etapes posteriors al segle XIV, però cal recordar que aquestes pintures 

reprodueixen un teixit, i en aquest cas les llegendes decoratives i els 

senyals damunt dels tapissos i vestits que ens han pervingut no són 

infreqüents en època medieval. 

Destaquem també que al mateix monestir de Pedralbes hi ha unes altres 

pintures murals contemporànies de les pintures negres on es mostren 

figures amb filacteris. És el cas del Calvari de la sala de l’abadia. Hem 

trobat també filacteris en retaules del segle XIV,24 i fins i tot un frontal 

d’altar del segle XII,25 on s’utilitzen els filacteris amb text. Un cas 

paradigmàtic on l’ús dels filacteris és molt comú són les anunciacions, però 

també hi ha altres exemples rellevants que no cal anar a cercar lluny de 

Catalunya (fig. 23). Per tant, l’ús dels filacteris no sembla un argument 

definitiu per retardar la datació de les pintures negres, si més no en la 

tradició pictòrica catalana. 

D’altra banda, la possibilitat de datació de les pintures a partir dels 

materials constitutius ha quedat totalment anul·lada en perdre’s el revoc 

original. El morter d’enlluït seria un element que ens podria ajudar a datar 

les pintures de manera objectiva, i, més concretament, l’establiment del 

grau de carbonatació de la calç del morter. Malauradament, però, no sabem 

que es conservi morter original de les pintures negres, ja que, com hem 

vist, abans de ser traspassades a un nou suport les restes de morter 

original es van retirar del revers de les pintures per igualar-ne la superfície i 

poder entelar-les.  

                                      
24 Per citar alguns exemples, la pintura sobre taula de sant Romà, de Santa Maria 
de Miralles, pintada entre 1350 i 1375, del Museu Diocesà de Barcelona, amb 
número d’inventari 42, o l’Anunciació del retaule de sant Gabriel Arcàngel, de final 
del segle XIV, de la catedral de Barcelona. 
25 Fontal d’Espinelves, final segle XII, Museu Episcopal de Vic, inv. 7. 



Fig. 23 

A l'esquerra, filacteris al Calvari de l'Abadia del Monestir de
Pedralbes. Les pintures són del segle XIV (MHCB-MMP
147.318). A la dreta, sant Romà de Santa Maria de Miralles
(1350-1375, Museu Diocesà de Barcelona, inv. 42). 



A l'esquerra, filacteri amb una pronunciada trajectòria i perspectiva a
l'Anunciació del retaule de sant Gabriel Arcàngel, de finals del segle XIV (Catedral
de Barcelona). A la dreta, filacteris al fontal d'Espinelves, de final del  segle XII

(Museu Episcopal de Vic, inv. 7). 
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El pigment negre de les pintures no permet una datació a causa de 

l’amplíssim marge temporal de la utilització del negre de carbó vegetal al 

llarg de tota la història de l’art, i no hi ha altres pigments originals a l’obra 

que en permetin una precisió cronològica. 

Els únics elements estilístics, per bé que poc consistents, que ens poden 

orientar respecte de la datació de les pintures són les lletres de les restes 

de la inscripció de l’Ave Maria de la franja superior, de tipologia clarament 

gòtica, i la resta de lletres dels filacteris, que també s’hi poden adscriure 

malgrat siguin de lectura poc precisa. 

També van ser retirades les capes d’emblanquinat sobreposades a les 

pintures negres, i no ens consta que se n’estudiés ni el nombre, ni la 

composició ni tampoc altres característiques rellevants que ens haurien 

pogut orientar, si més no, sobre les diferents èpoques en què es va 

intervenir sobre el llenç de paret que contenia les pintures i disposar d’una 

informació estratigràfica rellevant per conèixer l’entorn de les pintures 

negres.
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Arrencament: justificació i metodologia emprada 

Tots els elements trobats durant la descoberta de les restes del palau 

quedaven afectats pels treballs de recuperació del palau de la reina i per 

l’edificació i condicionament del nou espai de clausura: el volum i l’abast de 

les obres que calia fer en comprometia la integritat. Per això es van retirar 

del seu emplaçament original i es van condicionar per a la seva 

musealització. La intenció inicial era poder exhibir-los de nou al seu lloc 

d’origen un cop acabada la recuperació del palau i la reforma del convent. 

L’ús posterior dels espais i els canvis en els criteris i en la direcció del 

museu han dut les peces recuperades de l’immoble a itinerar per diverses 

estances del museu-monestir. Així, els graffiti són actualment a la reserva 

del museu des que van ser retornats per la Facultat de Belles Arts de la 

Universitat de Barcelona, on van ser traspassats a un suport rígid i 

restaurats, i les pintures negres actualment s’exhibeixen al passadís de la 

infermeria del monestir, com a part de l’exposició Petras Albas. El monestir 

de Pedralbes i els Montcada (1326-1673).26 Després d’haver estat 

restaurades pel Servei de Restauració dels Museus Municipals d’Art van ser 

exposades a diversos llocs, i posteriorment, durant els anys vuitanta del 

segle XX, a la sala del palau de la reina un cop rehabilitada (fig. 24) i encara 

al mateix passadís de la infermeria del monestir, en una altra disposició 

diferent de l’actual. Finalment, el relleu d’estuc amb escenes de cacera, 

separat del mur que l’acollia, fou inclòs en un suport d’escaiola en algun 

moment indeterminat i forma part del fons exposat al dormidor de les 

monges en l’exposició Pedralbes. Els tresors del monestir,27 després de ser 

recuperat d’un petit magatzem on s’hi acumulaven motlles de guix i 

reproduccions d’escultures del sepulcre de la reina (amb greu perill de ser 

confós amb una reproducció després que se n’extragués un motlle). 

                                      
26 L’exposició Petras Albas. El monestir de Pedralbes i els Montcada (1326-1673) va 
ser comissariada per la Dra. Anna Castellano i Tresserra, conservadora en cap del 
Museu-Monestir de Pedralbes (Museu d’Història de la Ciutat) i pel Dr. Albert 
Cubeles, i produïda pel Museu d’Història de la Ciutat. Va ser inaugurada el mes de 
juny de 2000 i amb alguna petita modificació segueix oberta al públic actualment. 
27 L’exposició Pedralbes. Els tresors del monestir va ser comissariada pels Drs. 
Marià Carbonell i Buades, Anna Castellano i Tresserra i Rafael Cornudella i Carré. 
Produïda pel Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, va ser inaugurada el 12 de 
febrer de 2005. 



Fig. 24 A l'esquerra, pintures negres traspassades a nou suport en el moment de ser retornades al monestir, observades per la Sra.
Assumpta Escudero i el Sr. Joaquim Pradell. A la dreta, exposades a la sala de palau de la reina. Observi's que un dels plafons
està disposat en vertical, girant els filacteris. Posteriorment van ser exposades al passadís de la infermeria i en altres espais del
monestir sense precisar, segons informació oral de treballadors del museu ja jubilats. 
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La descripció del procés d’arrencament i traspàs de les pintures negres, un 

cop més l’hem d’anar a trobar a la informació signada per M.À. Alarcia28 qui, 

de ben segur, la va recollir dels autors directes de la intervenció: 

«PROCÉS DE RESTAURACIÓ

»Trobats els vestigis d’una pintura mural sota diverses capes de calç, 

s’avisà al Servei de Restauració dels Museus Municipals d’Art de 

Barcelona. Examinaren el pany de paret i amb l’ajut d’una picola es 

van començar a treure curosament les diferents capes calcàries 

sobreposades, exceptuant els espais bufats per la humitat, per evitar 

que caiguessin amb aquelles. Aquests espais es treballaren amb 

molta més cura mitjançant un bisturí, donat la seva fragilitat. 

»Una vegada totalment descoberta la pintura es procedeix a la 

consolidació de les parts més febles a fi de preparar-les per a llur 

arrencament. Segons la gravetat de la deseixida es consolidà a base 

amb una massa de guix, una mica diluïda, amb pinzell o espàtula; en 

cas de major densitat amb una pera. Si l’esquerda era molt prima es 

féu servir una xeringa. 

»Des del moment que començà la consolidació es comprovà 

constantment la temperatura i el tant per cent d’humitat de l’ambient 

i del pany de paret mitjançant un higròmetre. 

»Mentre el guix es consolida [solidifica], es netegen les parts més 

fortes de les restes que haurien pogut quedar del descobriment. Es 

tracta de deixar la superfície molt neta perquè es pugui posteriorment 

adherir-hi perfectament la roba de cotó per l’arrencament.  

»Descoberta, consolidada i neta es procedí a la fixació [consolidació] 

de la pintura mural. Normalment l’acció dels segles i les humitats han 

                                      
28 ALARCIA, M.À., «16. Pintura funerària...» (op. cit.), pp. 65-69. 
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fet perdre al pigment la força del seu aglutinant, la qual cosa provoca 

una degradació del color i una màxima fragilitat dels pigments. 

Aquest fet suposa un gran risc per a l’operació d’arrencament, al fer 

servir la cola i la roba de cotó. La fixació es realitzà polvoritzant amb 

pistola un fixatiu compost d’un 10% de goma blanca29 i un 90% 

d’alcohol. Segons el grau de degradació de les pintures es donen fins 

a quatre capes diferents, espaiades de vint minuts.  

»Acabada la fixació es deixaren les pintures en una cambra 

d’ambientació escalfada amb estufes durant 24 hores a fi d’obtenir 

una humitat ambient inferior al 60%. Cal que el pany de paret on són 

les pintures estigui perfectament sec abans de procedir a 

l’arrencament.  

»Prèviament es preparà una cola de tipus animal (o de fuster) soluble 

a l’aigua, la qual serví per a enganxar els petits llenços de roba de 

fil30 sobre la pintura mural a una temperatura de 60-70 graus. 

Acabada aquesta operació es controlà l’assecament mitjançant un 

detector d’humitats per contacte, àdhuc la humitat relativa ambiental. 

Una vegada assecades es marcà sobre els llenços l’aplom i el nivell, 

fent una referència a un punt concret de l’arquitectura per tal de 

poder instal·lar-ho més tard al mateix lloc. Al mateix temps es 

fragmentà per mitjà de ratlles, assenyalant els llocs per on es 

tallaren, procurant que no afectin a parts importants de la 

composició. 

                                      
29 La goma blanca és un tipus de goma laca, avui fora d’ús en restauració, que es 
presenta comercialment en forma de tires llargues trenades o terrossos que cal 
conservar submergits en aigua: en contacte amb la llum i l’oxigen, la goma laca 
blanca perd la solubilitat en alcohol. Ens consta, per informacions orals de la 
restauradora del Museu Nacional d’Art de Catalunya Sra. Teresa Novell, que el cap 
del Servei de Restauració dels Museus Municipals d’Art, Sr. Joaquim Pradell, solia 
utilitzar-la amb preferència sobre la goma laca tradicional, per la seva 
transparència i menor engroguiment, com a material per protegir, consolidar i 
impermeabilitzar les superfícies de les pintures murals abans d’arrencar-les amb el 
sistema tradicional (cola forta i draps de cotó). 
30 Roba de cotó fi, sense tenyir, prèviament escaldada. 
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»Es féu, seguidament, l’arrencament pròpiament dit, començant per 

la banda alta. Es desprengueren els llenços de roba que portaven 

enganxats la pintura i una part de l’arrebossat de la paret per la 

banda del darrera. A alguns llocs fou necessari ajudar amb una 

escarpra. A mida que les peces del pany de paret es van desprendre 

s’enrotllaren i es van portar als Serveis de Restauració dels Museus 

Municipals d’Art.» 

D’acord amb aquest document, interpretem que el procés d’arrencament 

tradicional, resumit, va consistir en els passos següents: 

3. Consolidació de la capa pictòrica, un cop

descobertes les pintures, per assegurar la

cohesió del pigment, que l’aglutinant original

no garantia. Material: fins a quatre

aplicacions amb esprai de goma blanca

(goma laca blanca) al 10% en alcohol etílic. 

2. Paral·lelament, s’anaven fixant, per evitar

que es desplomessin, les bosses de morter

separades del mur. Material: guix aplicat

amb espàtula, pera i xeringa. 

1. Retirada mecànica de les capes de calç i

dels emblanquinats superposats. Material:

picola, ganivets i bisturís. 
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7. Amb l’ajuda d’escarpres i tibant les teles

encolades, se separen les pintures i part del

revoc del mur que les acollia, i es van

enrotllant per transportar-les. 

4. Col·locació de teles d’arrencament.

Material: draps de cotó fi (el sistema

tradicional utilitza dues capes de draps de cotó

les juntes dels quals no han de coincidir per

fer l’entramat més fort) amb cola forta (cola

de colagen, obtinguda mitjançant la cocció

d’ossos, pells i cartílags de bovins). 

5. Control de la humitat ambiental i assecat

durant 24 hores. 

6. Es marquen l’aplom i el nivell de les

pintures amb referències a l’arquitectura que

les acull i es tracen també les línies de tall. Les

pintures no es poden arrencar en fragments

molt grans, que obligarien els restauradors a

suportar un pes considerable de morter; a

més, bellugar fragments grossos posaria en

perill la integritat de les pintures arrencades,

que es podrien fragmentar. 
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Tractament de restauració: 

el traspàs a un nou suport i sistema de presentació

La narració de M.À. Alarcia continua amb la descripció del procés de traspàs 

de les pintures arrencades a un nou suport:  

«La primera operació al taller fou eliminar el gruix de l’arrebossat del 

dors de la pintura mitjançant tallaferros i bisturís de manera que no 

quedà més que la pel·lícula [pictòrica] adherida a la roba de fil. Fet 

això es procedí al traspàs de la pintura sobre una tela de fil de cotó 

prèviament bullida i planxada. Per adherir-hi la pintura es va fer 

servir una cola no soluble en aigua composta d’acetat de polivinil 

(2.000 cm3), aigua destil·lada (1.000 cm3),  carbonat de calç (500 

cm3) i blanc Nevin (100 gr). 

»Per a eliminar l’aire i assegurar una adherència perfecta cal picar la 

tela recentment encolada amb una brotxa sucada en la mateixa cola. 

En el revers de la tela es tornaren a marcar l’aplom i el nivell.  

»Després que tot fou sec, es girà la tela i es procedí a descobrir la 

pintura eliminant els petits draps encolats que van servir per a 

l’arrencament. Això s’obtingué mullant-los amb aigua bullent per 

dissoldre la cola que es va fer servir en la primera operació. 

»Arrencats els draps, es deixà assecar novament la pintura. I 

finalment es va enganxar per la seva base de tela en un suport de 

contraplacat de fusta on s’havien marcat prèviament l’aplom i el 

nivell. Aquesta vegada la tela s’enganxà per mitjà d’un engrut de 

farina (500 gr), “coletta” (150 cm3),31 aigua (3.700 cm3) i formol 

(unes gotes). L’aire i l’engrut sobrers s’eliminen fent pressió des del 

centre cap a les vores amb corrons de goma. 

                                      
31 Nota 1 del text transcrit: Fórmula de la «coletta»: Cola de fuster (200 gr), aigua 
destil·lada (200 cm3), vinagre (60 cm3) i melassa (70 cm3). 
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»Al moment de l’arrencament no totes les parts del pany de paret 

tenien pintures degut que s’havien fet malbé o simplement perdut. 

Això donà una sèrie de “zones neutres” que calgué preparar. 

Primerament en el fons de fusta s’enganxaren uns retalls de tela amb 

acetat de polivinil que després es van enguixar a fi d’imitar el morter 

o arrebossat de la paret. Per donar l’aparença de rugositat i la 

qualitat de l’arrebossat es picà amb una brotxa amb el guix encara 

fresc, i es pintà d’un color neutre perquè no distragués del to original 

de les pintures. 

»Aquest fons es va esponjar amb una tinta de tremp de cola i tres 

parts d’aigua d’un to lleugerament diferent del fons neutre per tal de 

donar moviment als espais. Per a millorar-ne la qualitat es rascà 

després tot plegat amb una llanceta per tallar alguns dels grumolls 

pintats i descobrir la blancor del guix de base. 

»Es procedí després a la neteja i eliminació de la crosta calcària 

dipositada al damunt de la pintura mitjançant aigua acidulada 

aplicada amb una bola de cotó posada al capdamunt d’una vareta. 

L’àcid s’esbandeix amb aigua aplicada amb pinzell i s’eixuga amb un 

cotó.

»Per mitjà d’una polvorització acrílica de Paraloid B-72 es va recobrir 

o envernissar, refrescant o fent pujar el to del color, deixant la 

pintura enllestida per a la fase final del retoc. 

»El retoc consisteix principalment en emplenar les petites llacunes 

que teníem a la pintura degudes als cops o repicats que havien estat 

donats quan s’havia decidit recobrir-les amb les capes de calç o de 

guix ja eliminades al principi. Amb el repicat es volia facilitar l’adhesió 

dels emblanquinats o enguixats. El retoc es féu amb un pigment al 

tremp de cola amb tres parts d’aigua. 

»Un cop restaurades i consolidades les pintures es retornaren al 

Monestir de Pedralbes, per tal que el dia que s’hagi restaurat el Palau 
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de la Reina Elisenda de Montcada es puguin veure en el mateix lloc 

on foren trobades.» 

Algunes de les informacions aparegudes en aquesta fitxa del catàleg de 

l’exposició són imprecises o errònies, si bé il·lustren una manera de fer i 

entendre la història de l’art i la restauració molt arrelada al seu temps. Per   

altra banda, l’historiador que signa la fitxa possiblement no coneixia de 

primera mà els tractaments de restauració que va descriure, sinó que va 

repetir una informació que, molt probablement, li fou donada per part de 

qui va intervenir de manera directa en la restauració de les pintures.  

D’acord amb el document citat, interpretem que els passos seguits en la 

restauració i sistema de presentació, i els materials utilitzats van ser, en 

resum: 

1. Es transporten les teles amb la pintura

arrencada al taller de restauració. S’estenen

els fragments arrencats amb el revoc a la part

superior i s’humitegen per poder-los posar

plans. Material: aigua.  

2. Es rebaixa tot el gruix de morter del revers

fins arribar a la pel·lícula pictòrica. Material:

tallaferros i bisturís. 
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4. S’allibera el perímetre de les teles ja

seques, se’ls dóna la volta i es retiren els

fragments de tela de cotó de l’arrencament

adherits a la superfície de la pintura. Material:

abundant aigua bullent, amb el treball de la

superfície amb esponges per facilitar la

retirada de la cola. 

5. Es prepara el suport rígid on aniran les

pintures tot just entelades. En aquest cas, uns

taulers de contraplacat reforçats amb un

engraellat fix de travessers de fusta de pi

melis, sense capa d'intervenció. S’hi marquen

l’aplom i el nivell, se situen els fragments

traspassats a teles de cotó i s’hi encolen

directament amb un engrut preparat amb

farina (500 gr), «coletta» (150 cm3), aigua

(3.700 cm3) i formol (unes gotes). L’aire i

l’engrut sobrers s’eliminen fent pressió des del

centre cap a les vores amb corrons de goma. 

3. S’encolen teles noves de cotó fi i bullit al

revers de la pintura mural. Un cop seques se’ls

marca de nou l’aplom i el nivell. Material: dues

capes de tela de cotó fi bullides, encolades

amb una mescla de cola blanca (poliacetat de

vinil, 2.000 cm3), aigua destil·lada (1.000

cm3),  carbonat de calç (500 cm3) i blanc

Nevin (100 gr). Per assegurar una bona

adhesió entre el revers de la pintura i les teles

cal picar la superfície de les teles tot just

encolades amb la brotxa untada de cola. Es

deixa assecar les teles encolades subjectant-

ne el perímetre per tal que no es deformin

durant l’assecat. 
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7. Es dóna una base de color, aplicat a

esponja, al guix ja sec per simular el to del

revoc i es rasca amb una llanceta per

accentuar-ne l’aspecte irregular. Materials:

tremp de cola aplicat a esponja i llanceta. 

6. Als espais entre els fragments de pintura

arrencats dels quals no s’ha pogut recuperar

pintura original se’ls dóna una acabat

«neutre». Aquest acabat consisteix a simular

un revoc de morter similar a l’original, que

s’integri al conjunt i no destorbi la visió de les

restes de pintura recuperades. Materials: tela

de cotó, cola blanca (poliacetat de vinil) i guix.

Quan el guix encara és fresc se’l pica amb el

pèl d’una brotxa per tal que quedi rugós. 

8. Neteja de la superfície pictòrica per

eliminar-ne les restes calcàries de les capes

d’emblanquinat superposades amb els anys.

Material: aigua acidulada (probablement amb

àcid clorhídric) aplicat en hisops de cotó i

esbandit amb aigua aplicada amb pinzell. 
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Del procés descrit d’arrencament i traspàs de les pintures se’n desprenen 

dues conclusions immediates: en primer lloc, el traspàs de les pintures no 

es va fer amb el sistema tradicional, que utilitza el caseïnat càlcic com a 

adhesiu, sinó que s’utilitzà el poliacetat de vinil (PVAc), fet que serà decisiu 

per a l’estat de conservació futur de les pintures, com analitzarem més 

endavant; i, en segon lloc, l’ús de tècniques de restauració no compatibles 

amb la naturalesa dels materials tractats, com és el cas de la neteja de la 

superfície amb aigua acidulada, donada la naturalesa calcària de les 

pintures, i el recent entelat amb poliacetat de vinil, que repercutirà també 

en el seu estat de conservació, i que suggereixen l’aplicació de tractaments 

sense individualitzar en funció de les característiques de les obres tractades. 

10. Es fa una reintegració pictòrica

il·lusionista de les zones de les

pintures amb pèrdues cromàtiques

(repicats i cops). Materials: tremp de

cola en tres parts d’aigua (aquesta

és la menció que fa el document

original, tot i que no té sentit indicar

una dissolució en un tremp de cola si

no se n’indica la proporció d’origen). 

9. Un cop neta la capa pictòrica, se li

aplica una resina acrílica en esprai,

Paraloid B-72 (no s’especifica la

concentració de la dissolució aplicada)

«refrescant o fent pujar el to del

color» (es produeix un canvi en l’índex

de refracció de la llum en la superfície

pictòrica, que es veu amb major

nitidesa, brillantor i contrast). 
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III

Les pintures negres traspassades: 

bé moble 

Quan durant l’any 2000 es van 

haver de restaurar les pintures 

negres per tal de poder mostrar-les 

a l’exposició organitzada amb el títol 

de Petras Albas. El monestir de 

Pedralbes i els Montcada (1326-

1673), ja havien passat vint-i-sis 

anys des que tingué lloc la seva 

primera restauració. Ja hem descrit 

en pàgines anteriors l’arrencament 

del mur, la col·locació sobre un nou 

suport rígid i la realització d’un nou 

sistema de presentació de les 

pintures.

L’aspecte físic que oferien les pintures traspassades era substancialment 

diferent del que es podia observar en les imatges del seu descobriment. La 

restauració a què havien estat sotmeses l’any 1974 els va conferir un 

aspecte opac, polsinós, amb clapes brillants, i el retoc que es va realitzar no 

permetia identificar les zones refetes de les originals. Sospitàvem que hi 

podia haver una part important de l’obra sobreretocada i, fins i tot, que 

podia haver estat repintada en algunes zones. Encara avui, l’observació de 

la superfície de les pintures negres pot induir a una interpretació errònia 

respecte del reconeixement dels seus materials constitutius. 



110

L’examen organolèptic actual de les pintures, realitzat l’any 2000 durant la 

intervenció de conservació-restauració que vam dur a terme, va posar de 

manifest patologies importants, però el més rellevant pel que fa a la 

condició de les pintures des del seu arrencament és el canvi de categoria o 

estatus com a bé cultural. Com a pintura mural arrencada i traspassada a 

un nou suport –que no és el mur, al qual ja ni tan sols hi estan adossades–,

les pintures han perdut la seva condició de bé immoble i han quedat 

adscrites de fet en la categoria dels béns mobles.1

                                      
1 L’examen organolèptic reflecteix aquest fet, que pot resultar sorprenent per a algú 
habituat a la terminologia i disposició estratigràfica habitual en la pintura mural «no 
arrencada». En aquest cas, la terminologia és similar a la terminologia de la pintura 
sobre tela o sobre fusta. 
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Examen organolèptic 

Suport

El suport està format per dos taulers de contraplacat i la tela de traspàs. Els 

taulers fan 212,5 x 327,5 cm, el que inclou una part més gran de pintura 

original, i 114 x 327,5 cm l’altre, d’acord amb les dimensions del pany de 

paret on es van localitzar les pintures.  

Els taulers tenen un gruix de 0,5 cm, i estan reforçats amb un engraellat de 

llistons de fusta de pi melis de 3,5 x 4,5 cm de secció, que formen quarters 

d’aproximadament 30 x 30 cm de llum. Presenten un bon estat de 

conservació i no estan deformats ni pateixen alteracions estructurals 

significatives. Acumulen pols als llistons de l’engraellat. 

Hi ha també una capa de tela de traspàs de cotó fi adherida al revers de les 

pintures i al tauler, sense blanquejar, de 26 fils d’ordit per 18 fils de trama 

per centímetre quadrat, en bon estat de conservació. La tela s’observa 

puntualment a les vores del nou suport i a les zones de pèrdua de capa 

pictòrica, on ha quedat al descobert (fig. 25).

La tela de traspàs s’adhereix a la capa pictòrica amb un adhesiu blanc, 

espès i plàstic, aplicat amb abundància, i en alguns llocs en excés, que 

aflora per les irregularitats de la superfície pictòrica. Segons referència 

bibliogràfica es tracta de poliacetat de vinil amb càrregues.2  La tela no té 

bona adhesió amb la capa pictòrica: puntualment hi ha aixecaments i 

butllofes que la posen en perill. 

La tela de traspàs s’adhereix al tauler de suport amb una cola de tipus 

orgànic, aplicada amb brotxa. Segons la referència bibliogràfica es tracta 

                                      
2 Vegeu la descripció del procés del traspàs efectuat pel Servei de Restauració dels 
Museus d’Art l’any 1974, al capítol II. 



Fig. 25 

Imatge del revers del plafó principal al
muntatge actual de l’exposició Petras Albas.

Pèrdua de capa pictòrica original i del 
material utilitzat per omplir les pèrdues 
en la restauració de 1974. S'observa la 
tela de traspàs a través del forat, fet 
que permet mesurar la densitat del 
teixit i observar-ne el tipus de lligat. 

Plafó principal, mostrat a l’exposició Petras Albas, amb el pany principal de pintures
traspassades al nou suport, després de la restauració de l'any 2000. 
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d’engrut a base de farina, coletta,3 aigua i formol, utilitzat tradicionalment 

per al reentelat de pintures sobre tela, tot i que l’aspecte que té a la 

filmació del procés de traspàs4 és força més líquid que l’utilitzat per a la 

pintura de cavallet (fig. 26).  No s’ha pogut observar directament.5.

El suport original de les pintures no l’hem pogut observar6 perquè el que va 

quedar al revers de les pintures un cop arrencades va ser eliminat durant el 

procés de traspàs, i tampoc no hi ha documentació de les seves 

característiques. Podem deduir, però, per similitud amb altres zones del 

monestir, que el mur era de reble i devia tenir un enlluït comú de calç i 

sorra. Altres murs del monestir que conserven morter antic i pintures són 

també de superfície força irregular, a causa de la irregularitat del mur de 

reble i de l’ús de sorra gruixuda per als remolinats que, sovint, no queden 

prou coberts per la capa del lliscat final. Això explicaria la irregularitat de la 

capa pictòrica que s’ha conservat. Un exemple significatiu són les pintures 

dels cortinatges de la sala de l’abadia al mateix monestir de Pedralbes (fig. 

27), contemporànies, segons sembla, de les pintures negres. 

En l’operació de traspàs es van eliminar també les restes de guix infiltrat 

per assegurar les pintures abans de l’arrencament (per poder retirar els 

emblanquinats sobreposats sense perill que el morter original es desplomés 

amb els cops de picoles i escarpres). Morter i guix van ser eliminats per 

igualar el gruix de la superfície d’adhesió. No es va afegir morter a les zones 

on s’havia perdut, sinó que es va optar per eliminar el que havia quedat 

                                      
3 Fórmula procedent d’Itàlia a base de cola de conill, aigua, melassa (o mel) i unes 
gotes de vinagre que s’utilitza tradicionalment en restauració de pintura sobre tela, 
sobretot per dur a terme l’empaperat per a la protecció de la capa pictòrica i per fer 
l’engrut o pasta de farina. 
4 Pintura mural gòtica. Pedralbes. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Escola 
Municipal de Formació Professional en Mitjans Audiovisuals. Guió i text de l’equip 
tècnic i serveis de restauració del Museu d’Art de Catalunya, 1974. 
5 El Sr. Joaquim Pradell ens ha confirmat que es tractava d’engrut de pasta de 
farina, però molt rebaixat, per tal de poder-lo aplicar amb brotxa. S’aplicava en 
fred, i per tant havia d’estar força diluït, atès que la fórmula tradicional de l’engrut 
té una densitat considerable un cop fred. 
6 La informació que hem obtingut sobre el morter es descriu en el comentari dels 
resultats de les anàlisis químiques de les mostres, pel que fa a la seva composició 
elemental.  



Fig. 26 

Aplicació de l’engrut que ha d'unir les teles i el suport de contraplacat. L’aplicació es fa amb
pinzell, després d'haver diluït l'engrut tradicional de pasta de farina, generalment bastant
espès. 



Fig. 27 

Cortines pintades als murs de la sala de l’abadia (MHCB-MMP 147.317). El morter d’enlluït
dels murs és força irregular: s’observa millor a la meitat superior, actualment de color blanc,
on la irregularitat de l’enlluït crea zones on s’hi acumula la pols i s’observa millor el relleu que
no pas damunt del gris. 
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adherit al revers de la capa pictòrica, que va rebre directament la cola 

utilitzada per adherir les teles de traspàs.  

No hi ha capa d’intervenció entre les teles de traspàs i el tauler de 

contraplacat que pugui facilitar la reversibilització del procés. 

Capa pictòrica 

A primer cop d’ull, l’aspecte de les pintures remet directament al d’un tremp 

amb un lligant molt pobre i magre. No es tracta, però, d’una pintura al 

tremp, que no hauria resistit les capes d’emblanquinat que la cobrien ni el 

procés d’arrencament i traspàs a què va ser sotmesa. Es tracta d’una 

pintura al fresc, tot i que no és descartable que fos una pintura a l’aigua de 

calç o una combinació d’ambdós procediments. 

Pel que s’observa a les fotografies, l’aspecte de les pintures abans de 

l’arrencament era força més nítid que el que ofereixen després de la 

restauració de 1974 (fig. 28). La composició està realitzada amb un sol 

pigment (negre) damunt de l’enlluït del morter (blanc trencat o brut)  

aplicat amb brotxa, que es deixa aflorar a la superfície de l’obra retallant les 

figures contra el fons: els motius que s’hi retallen són part d’una inscripció a 

la franja superior, subratllada per un serrell, i, al dessota, tres fileres de 

filacteris en forma de lletra omega (�) amb un recipient còncau inclinat a 

l’interior. Tot perfilat en negre sobre l’enlluït blanc del morter.  

Dels dos panells actuals, al que conserva més pintures s’hi poden veure les 

lletres blanques retallades en el negre del text de la part superior que 

formen part d’una inscripció, possiblement un Ave Maria. El serrell que té al 

dessota també és una franja blanca entre dos espais negres on es van 

pintar les ratlles verticals paral·leles per simular-lo. La resta de l’espai, fins 

al sòl, és un camp negre on es retallen les tres files intercalades de filacteris 

amb un recipient inclinat a l’interior. A la filera superior se n’observen 

quatre, un de sencer i tres d’incomplets; a la filera central se’n localitzen 

tres, dos de sencers i un d’incomplet; i a la filera inferior només se’n veu 



Fig. 28 

El mateix fragment de 
pintures durant el 
procés del seu 
descobriment –es veuen 
zones encara cobertes 
per l'emblanquinat–,  i 
un cop traspassat al nou 
suport en la restauració 
de l’any 1974. 



Filacteri sencer de la part superior del fragment, en ser descobert i després de la restauració. S'observa que malgrat la restauració (o potser a causa 
d'aquesta) ha perdut nitidesa i definició. 
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una petita part d’un i un segon de sencer, en la mateixa disposició vertical 

que els de la primera filera (vegeu fig. 25). 

El segon panell només conserva un petit fragment de pintures. Les 

dimensions del panell (114 x 327,5 cm) corresponen al pany de paret on es 

van localitzar les restes que conté, paret que suposadament, en origen, 

degué estar completament coberta amb els mateixos motius. S’hi poden 

veure dos filacteris incomplets (fig. 29).

Els filacteris amb el recipient a l’interior són un motiu que es repeteix, i 

porten tots la mateixa inscripció, de difícil lectura. 

Es conserva al voltant d’un 30% del que degueren ser els dos llenços de 

mur on s’hi van localitzar restes, si els suposem coberts completament per 

les pintures. No es van trobar pintures a la resta dels murs que 

configuraven l’espai. En el primer panell s’observen dues franges verticals 

paral·leles, que travessen les pintures de dalt a baix, on s’ha perdut la capa 

pictòrica original i s’hi pot veure la tinta neutra del sistema de presentació 

adoptat per l’anterior restauració (vegeu fig. 25). Aquestes franges es 

corresponen amb l’entrega dels envans que es van enderrocar a l’interior 

del noviciat i van propiciar el descobriment de les pintures. 

La capa pictòrica és força irregular i presenta una important retícula de 

fissures i esquerdes per tota la superfície. La majoria dels trencaments de la 

superfície pictòrica és molt probable que es deguin al procés d’arrencament 

i traspàs. El morter original del mur que acollia les pintures no era perfecte 

ni estava ben lliscat i devia contenir pedretes i sorra gruixuda. En rebaixar 

el gruix de morter del revers, durant el traspàs de les pintures a un nou 

suport, i forçar la superfície pictòrica encolant-la a un suport pla i llis, que 

no s’adaptava a les seves irregularitats, aquesta es degué fragmentar. La 

capa pictòrica no és gens flexible, ja que està formada per carbonat càlcic, 

de naturalesa cristal·lina, fràgil i trencadissa.  

Tot i el treball d’eliminació de morter dut a terme durant la intervenció del 

traspàs, queden encara a la superfície pictòrica grumolls i fins i tot pedretes 



Fig. 29 

Fragment de les pintures negres 
abans de l'arrencament (esquer-
ra) i al segon panell (abaix). Tot i 
la poca pintura que s'hi conserva, 
el panell fa 114 x 327,5 cm, 
dimensió del pany de paret on es 
van trobar les pintures. 
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de l’enlluït que no es van retirar perquè tenen al damunt, directament, la 

capa pictòrica. S’observen, també, les pinzellades gruixudes amb què es 

degué aplicar el darrer enlluït7 de calç, molt prim i irregular, possiblement 

damunt d’un morter previ amb sorra gruixuda, sense garbellar. Les 

pinzellades corresponen a l’enlluït i no a la capa pictòrica, i això es pot 

observar amb llum rasant (fig. 30): podem veure que el traç del pinzell és 

aleatori, i que les marques corresponen a l’aplicació de l’enlluït sense seguir 

cap disseny previ. Les marques de les cerres no perfilen el dibuix dels 

filacteris ni cap composició o pauta que indiqui una planificació o bé un 

ordre preestablert en l’execució tècnica de les pintures.  

Aquest sistema d’aplicació del lliscat o capa de calç molt fina i llisa 

destinada a rebre i carbonatar el pigment no és un procediment adequat per 

a una pintura mural acurada, en què es pretén que la pintura resultant 

perduri i on l’aspecte de l’acabat és fonamental. És un sistema poc ortodox, 

fet per anar de pressa, sense haver d’igualar la superfície del mur i sense 

interès per haver de lliscar amb una llana, és a dir deixar llisa la calç . Al 

mateix temps que amb una brotxa grossa s’estén la calç de l’enlluït es pot 

anar pintant. No hi ha problema de jornades ni de sobreposició. No cal 

repicar juntes. Permet reprendre l’extensió d’enlluït al punt on s’ha deixat 

l’anterior sense haver d’ajustar les entregues. 

De fet, aquesta tècnica, tot i ser una pintura al fresc, no seria una pintura al 

buon fresco8 com l’entenien els tractadistes, si bé la calç de l’enlluït 

carbonata també amb el pigment aplicat amb aigua, com en la pintura al 

fresc tradicional. Seria una tècnica derivada d’una «relaxació» de la pràctica 

ortodoxa, una simplificació feta per estalviar temps i mitjans: directa i 

ràpida d’execució, però també més fràgil que el buon fresco. La pintura al 

fresc ben executada, o buon fresco, requereix una metodologia i un temps 

                                      
7 Anomenem aquesta capa com enlluït i no com a lliscat, perquè en aquest cas ens 
trobem amb una capa aplicada com si es tractés d’un emblanquinat del mur, fet 
amb brotxa, i no pas d’una capa aplicada amb una llana, amb la intenció de deixar 
una superfície llisa i homogènia, com seria el que correspondria a una pintura mural 
feta al buon fresco.
8 «Il buon fresco» és una expressió utilitzada per tractadistes com Cennino Cennini 
a Il Libro dell’Arte, escrit vers 1390, per definir un fresc fet seguint tots els passos 
preceptius i utilitzant els millors materials, per diferenciar-lo de les variants. 



Fig. 30 

Aspecte de la superficie pictòrica. A la imatge superior s’hi observen les pinzellades
tosques de l’aplicació del lliscat del morter. A la imatge inferior s’observa el trencament o
col·lapse de la capa pictòrica, causats per la tensió i l’enrotllat soferts durant
l’arrencament i la pressió efectuada durant el traspàs, per tal d’adaptar-la a les teles i a
la fusta del nou suport. S’hi observa també una certa remoció dels fragments. 
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de preparació, la selecció dels materials utilitzats i una planificació estricta, 

on no hi ha lloc per a la improvisació ni l’atzar: la preparació del mur, les 

eines per estendre i allisar les diferents capes de calç, el tipus, 

granulometria i proporció de calç i de sorra utilitzats per a cada capa, el 

grau d’humitat del mur i del morter, el tipus i el grau de molturació dels 

pigments utilitzats, el projecte o dibuix previ, les eines per traçar el projecte 

sobre el morter, els pinzells per acolorir les diferents zones i l’ordre 

d’aplicació dels colors per aconseguir uns resultats òptims, i també els 

diferents tractaments d’acabat, els retocs al sec per resoldre problemes 

derivats de l’ús de pigments no aptes per a la tècnica al fresc, l’aplicació de 

daurats o platejats, etc., estan tots descrits meticulosament pels 

tractadistes, i encara avui podem observar obres realitzades seguint 

aquestes pautes que es conserven en bon estat.  

D’altra banda, la tècnica de l’aiguada de calç consisteix a pintar la superfície 

del mur amb pigments barrejats amb una lletada d’aigua de calç, utilitzada 

habitualment per als retocs o correccions un cop l’enlluït o el lliscat amb les 

pintures al fresc ja és sec. L’aiguada de calç també carbonata, però l’estrat 

que queda a la superfície pictòrica és molt més fi i fràgil, més blanquinós, i 

es descama amb facilitat si té un gruix inadequat. Aquesta és probablement 

la tècnica utilitzada per a les inscripcions a l’interior dels filacteris, fetes 

també amb poc temps, copiant un model preestablert, un cop acabat el 

traçat dels filacteris i pintat el fons. 

Així, doncs, tenim per un costat una pintura al fresc en la qual la capa de 

lliscat o enlluït s’ha aplicat amb brotxa, és irregular i té el cordejat de la 

brotxa marcat a la superfície, sobre la qual es va aplicar el pigment negre 

de carbó mullat. I per altra banda, tenim les inscripcions de l’interior dels 

filacteris que molt probablement es van fer posteriorment, utilitzant aigua 

de calç. 

Cal considerar en aquest punt, al marge de la tècnica pictòrica utilitzada, la 

possibilitat que el pintor que copiés el text dels filacteris fos illetrat o no 

comprengués el significat dels caràcters que reproduïa, amb la qual cosa la 



117

dificultat per llegir la inscripció dels filacteris es veuria reforçada per errors 

en la còpia de l’escriptura (vegeu fig. 22, al capítol II).

La tècnica de preparació i pintat del mur ens indica, en el cas de les 

pintures negres, la necessitat de resoldre l’execució del mural amb 

rapidesa, potser fins i tot amb urgència, sense el temps necessari per a un 

procés d’execució que requeriria setmanes per a un resultat òptim. 

L’estat de conservació de la capa pictòrica és dolent. El pigment negre es 

troba descohesionat en gairebé tota la superfície, tot i que és difícil distingir 

a primer cop d’ull entre la descohesió de la capa pictòrica i la de la 

reintegració. 

Hi ha zones on sembla que la concentració de pigment original és major i 

altres que estan força erosionades. En alguns casos ja era així en el 

moment d’arrencar les pintures (vegeu fig. 28). Aquesta diferència en la 

concentració del pigment de la superfície pictòrica es deu, molt 

probablement, a diferències de gruix i d’assecat de l’enlluït de calç en 

aplicar el pigment. En ser aplicat amb brotxa, queden zones amb un gruix 

de calç major que altres, i els mateixos solcs que marca la brotxa són zones 

on el pigment té menys substracte de calç per carbonatar. D’altra banda, la 

facilitat d’alpicació de l’enlluït de calç amb brotxa pot afavorir que, un cop 

estès, s’inicïi el procés de carbonatació quan encara no s’hagi aplicat el 

pigment i que aquest, en aplicar-se tard, quedi menys atrapat en el procés 

de carbonatació i per tant més pobre. A aquest fet cal afegir-hi els possibles 

problemes de conservació de les pintures al llarg dels anys al seu 

emplaçament d’origen. 

La fragmentació de la superfície pictòrica accentua l’aspecte enfarinat i fràgil 

de la pintura. La capa pictòrica presenta una retícula irregular de 

trencaments de la capa de calç que s’accentua en zones on és més 

gruixuda, o en zones on ha patit més torsions o moviments. El mateix 

procés d’adaptació d’una superfície irregular en origen a una superfície 

completament llisa ha contribuït a l’«aixafament» i trencament de la capa 

de calç superficial (fig. 31).



Fig. 31 

Detall de la part superior d’un filacteri on s’observa el trencament de la capa
pictòrica i nombroses pèrdues puntuals. A sota, un detall de la primera lletra de la
part central. Es pot veure amb més precisió l’aixafament i esmicolament de la capa
pictòrica 
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Ja durant el procés d’arrencament, les operacions dutes a terme per separar 

les pintures del mur i transportar-les, així com el treball de rebaixat del 

morter del revers, poden haver contribuït al trencament de la superfície 

calcària. En alguns moments durant el visionat de la filmació de 

l’arrencament i el traspàs de les pintures, veient la radical transformació del 

suport d’origen en el nou suport de destinació, es té la certesa que, malgrat 

que totes les operacions dutes a terme són fetes per preservar les pintures, 

el resultat no estarà mai a l’alçada de l’original. Algunes d’aquestes 

operacions en què se sotmet la capa pictòrica a forces que la poden 

malmetre es poden observar al recull d’escenes de la fig. 32.

Hi ha zones de les pintures que mostren un altre tipus d’alteracions, que no 

s’expliquen per les manipulacions sofertes durant el procés d’arrencament i 

traspàs, sinó que s’han produït durant els anys transcorreguts des 

d’aleshores. Es tracta de bombolles i aixecaments de la capa pictòrica i de 

craquelats de la superfície on queda al descobert la cola utilitzada per 

adherir les pintures a les teles del nou suport.  Aquesta aflora a la superfície 

a través de les esquerdes de la pintura, i sembla haver-se «mogut» des del 

moment en què va ser posada en contacte amb les pintures (fig. 33).

Abans de tenir la certesa documental que s’havia utilitzat el poliacetat de 

vinil per encolar les noves teles de suport de la pintura al suport rígid, això 

ja es podia intuir: l’examen de l’obra amb llum rasant deixava entreveure 

clapes de material més brillant que la superfície de l’obra, sobretot en zones 

on les teles noves són molt properes a la superfície pictòrica o on aquesta 

superfície s’ha perdut i s’hi pot observar directament la tela. L’aspecte de 

les clapes és el d’un film plàstic, de poc gruix, força uniforme pel que fa al 

seu repartiment. Al tacte, les zones de la superfície on l’adhesiu ha 

traspassat la capa pictòrica són realment plàstiques, no especialment 

rígides. Si s’hi acosta temperatura, aquest film plàstic s’estova fàcilment i 

recupera l’adhesivitat perduda, al mateix temps que aflora encara més a la 

superfície. El poliacetat de vinil migra cap a la font de temperatura 

(espàtula calenta a 60ºC) i té tendència a quedar a la superfície pictòrica, a 



Fig. 32 

Diferents processos en què la fina capa de calç carbonatada, fràgil i cristal·lina, que configura
la capa pictòrica pateix trencaments: imatges 1, 2 i 3, durant l'arrencament a causa de les
tensions i cargolaments; imatge 4, durant el rebaixat de les restes de morter del revers, amb
la pressió de la superfície irregular contra una superfície llisa i la percussió puntual de les
zones treballades; imatges 5 i 6, durant les manipulacions i trasllats de les teles es formen
plecs, sécs i ondulacions que contribueixen a trencar la superfície pictòrica. A la imatge 6, a
més, després de mullar la superfície per treure les teles d’arrencament, les noves teles,
mullades, pesen més i costen més de bellugar sense deformar la superfície. 

1 2

3 4

5 6



Imatges 7 a 12: Seqüència
del «desplegament» de les
pintures per estendre-les
sobre el contraplacat. S’hi
observen els plecs, els sécs i
les ondulacions a què se
sotmeten. Totes aquestes
torsions i moviments  causen
la fragmentació de la super-
fície pictòrica. 
Observi’s, també, la nova
condició de les pintures
negres: ja no es pot dir que
són una pintura mural. 

987

12

1110



Imatges 13 i 14. Extensió de l’engrut per encolar les teles al tauler i trasllat de les teles, de
nou molles i pesants, amb la formació de plecs i sécs. 
Imatges 15 i 16. Col·locació de les teles amb l’engrut sobre el tauler de contraplacat. Es
produeixen diversos moviments per recolocar les teles en la posició correcta. De nou es
formen plecs i sécs a la capa pictòrica. 
Imatge 17. Pressió amb corrons de goma sobre la superfície pictòrica per afavorir l’adaptació
al tauler i expulsar per les vores l’engrut sobrer. La superfície irregular de la pintura queda
adaptada a la superfície llisa del tauler i es produeixen de nou múltiples trencaments de la
superfície pictòrica. 

13 14

17

15 16



Fig. 33 

Detall dels craquel·lats, butllofes i
aixecaments de la capa pictòrica a
través dels quals aflora el poliacetat de
vinil utilitzat per al traspàs de les
pintures a les noves teles. 



 Línies de tall durant l'arrencament de 1974.  
 Zones d'aixecament de capa pictòrica l'any 2000.  



119

la qual li confereix aquest aspecte tacat, com si tingués algunes zones 

mullades o amb degotalls de vernís. 

Altres zones de la pintura mostren butllofes importants on la capa pictòrica 

no està adherida a la tela nova del revers. El material de la capa pictòrica 

mostra veritables bombolles i alguns cràters amb les vores esquinçades, on 

la butllofa s’ha obert. Les vores dels aixecaments de capa pictòrica tenen 

tendència a cargolar-se cap a l’exterior, i són fràgils i trencadisses mentre 

estan a temperatura ambient. 

Així mateix, l’aflorament del poliacetat de vinil utilitzat per encolar les 

pintures a les teles de traspàs comunica a les pintures un aspecte plastificat 

a les zones que ha impregnat que no és propi d’una pintura mural al fresc, 

sinó que remet a l’aspecte de superfície de pintures sobre tela realitzades 

amb materials moderns (fig. 34).

Capes de superfície 

A simple vista no s’observa la presència de capa de protecció, tot i que ens 

consta que durant la intervenció de 1974 se n’hi va donar, com a mínim, 

una abans de l’arrencament (amb goma laca blanca) i una altra abans 

d’iniciar el retoc (amb Paraloid B-72).9 S’observen, però, zones on la llum 

incideix d’una manera diferent i s’hi poden observar taques brillants 

causades pel diferent índex de refracció de la superfície. Mentre que la 

major part de la superfície és opaca i polsinosa, en algunes zones hi ha 

clapes brillants i de color d’ambre, endurides i trencadisses –molt 

probablement restes de cola forta de l’arrencament–, i en altres la brillantor 

forma clapes homogènies, incolores i plastificades, amb una superfície 

                                      
9 M.À. Alarcia en parla a la fitxa del catàleg de l’exposició Barcelona restaura. Així 
mateix, en les anàlisis efectuades s’han detectat tots dos compostos. Vegeu 
l’apartat d’anàlisis químiques d’aquest mateix capítol. 



Fig. 34 

Aspecte polsinós general de la capa pictòrica, amb zones on l’índex de refracció de la superfície
canvia per efecte de l’adhesiu de traspàs, que ha aflorat a la superfície i li dóna un aspecte tacat i
heterogeni. A la imatge inferior s’observen restes de cola forta de l’arrencament, de color
d’ambre, que han contret, arrencat i cargolat la capa pictòrica. 
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pictòrica també rígida i fràgil, a causa, amb tota probabilitat de l’adhesiu 

utilitzat per a l’encolat de les teles del traspàs.10

Hi ha pols a la superfície de l’obra, però l’aspecte polsinós general de les 

pintures no es deu només a la pols acumulada a la superfície, sinó també a 

la descarbonatació de la capa pictòrica, que deixa el pigment negre de la 

superfície sense un medi que li doni solidesa. La descarbonatació és el 

procés de conversió del carbonat càlcic, format durant la cristal·lització de la 

calç de l’enlluït o lliscat en contacte amb l’anhídrid carbònic de l’ambient, en 

un altre compost per reacció química en contacte amb un medi àcid.11 Quan 

això ocorre, el pigment queda desprotegit, sense cap medi que l’inclogui i li 

doni solidesa. La composició calcària i la poca entitat de l’enlluït de les 

pintures negres el fa especialment vulnerable a l’acció dels àcids. 

En les pintures que ens ocupen, la descarbonatació per contacte amb àcids 

pot provenir de diferents vies: en primer lloc, pot haver estat causada 

durant el procés de neteja efectuat durant la restauració anterior, feta amb 

aigua acidulada, per retirar les restes dels emblanquinats que quedaven a la 

superfície, tal com consta a la bibliografia (fig. 35).12 Segons informació oral 

del Sr. Pradell, restaurador del Servei de Restauració dels Museus d’Art, 

l’àcid utilitzat per a la neteja va ser àcid acètic. No ens va poder precisar de 

memòria la concentració de la dissolució aplicada. El procés de neteja, però, 

no és el més adequat, atès que la capa pictòrica té la mateixa composició 

química que les capes superficials que es volen eliminar i que és 

pràcticament impossible controlar la penetració en els estrats de pintura 

original de la dissolució d’àcid emprada, bé sigui a través de fissures, 

craquelats o irregularitats de la capa pictòrica, bé sigui a través de la 

microestructura de porus del carbonat càlcic format en la superfície 

pictòrica. A això cal afegir-hi la higroscopicitat de les teles de cotó de 

l’entelat i del suport de contraplacat que, en contacte amb l’aigua acidulada 

                                      
10 Les anàlisis químiques han confirmat la presència de cola de tipus protèic a la 
superfície de l’obra. 
11 Vegeu DIVERSOS AUTORS, Science for Conservators. 1. An Introduction to Materials.
Londres: Routledge, 1992. 
12 ALARCIA, M.À., «16. Pintura funerària...» (op. cit.), p. 68. 



Fig. 35 

Imatges de la filmació 
Pintura mural gòtica. 
Pedralbes (EMAV) on es 
mostra el procés d’aplicació 
d’aigua acidulada per 
netejar el «tel blanquinós»
que havien deixat les capes 
d’emblanquinat sobreposa-
des a les pintures. L’aigua 
acidulada s’aplica amb un 
hisop. 

S'esbandeix la zona on s’ha 
aplicat l'aigua acidulada 
amb aigua destil·lada 
aplicada amb un pinzell i 
fregant la superfície per 
facilitar la retirada dels 
residus. 

S’eixuga la zona esbandida
amb l’ajut d’un fragment de
cotó  fluix per absorbir l’excés
d’aigua que hi pogués haver. 
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i per capilaritat, contribueixen a la difusió de l’àcid cap a capes internes on 

no hauria d’arribar mai.  

Pel que fa a l’àcid acètic utilitzat en el procés de neteja, en contacte amb la 

calç forma una sal poc soluble en aigua, l’acetat càlcic. En aquest cas, 

l’aigua utilitzada durant el procés d’esbandit no serviria per dissoldre la sal 

formada, sinó per diluir l’àcid que pogués restar en contacte amb la 

superfície, i el cotó fluix utilitzat al final del procés de neteja serviria per 

absorbir l’excés d’humitat i arrossegar les sals dipositades en superfície.  

Les sals d’acetat càlcic no retirades en el procés d’esbandit queden a la 

superfície de la pintura, en contacte directe amb el pigment, que ha quedat 

desprotegit de la carbonatació de la calç. Això, a la pràctica, fa inseparables 

el pigment i les sals. Les sals d’acetat càlcic, de color blanc, contribueixen a 

l’aspecte polsinós de les pintures, tant pel color que els comuniquen com 

per l’efecte blanquinós causat pel canvi en l’índex de refracció de la 

superfície pictòrica.

El canvi en l’índex de refracció de la superfície de les pintures és matisable 

amb l’aplicació d’una capa d’una resina acrílica com el Paraloid B-72 que en 

l’article de M.À. Alarcia se’ns indica que s’aplica per «refrescar o fer pujar el 

to del color», ja que confereix a la superfície un aspecte «mullat», 

lleugerament brillant i amb major intensitat de color que n’iguala l’aspecte 

(el blanc de les sals ja no es veu, tot i que hi són). 

Un altre possible origen de l’àcid que pot haver causat la descarbonatació 

de la calç i la seva transformació en sals13 és la contaminació atmosfèrica. 

Sortosament el monestir de Pedralbes no es troba al mig de la ciutat de 

Barcelona, però no queda tampoc completament al marge de la 

contaminació ambiental per sofre, procedent de la combustió de carburants 

                                      
13 Per a més informació sobre les reaccions químiques que es produeixen en el 
procés de descarbonatació de la calç vegeu DIVERSOS AUTORS, Science for 
conservators..., (op.cit.), MATTEINI, M.; MOLES, A., La chimica nel restauro. I 
materiali dell’arte pittorica. Florència: Nardini Editore, 1991 i SAN ANDRÉS MOYA, M.;
VIÑA FERRER, S., Fundamentos de química y física para la conservación y 
restauración. Madrid: Síntesis, 2004.  
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fòssils de les zones industrialitzades i del trànsit que, en contacte amb 

l’aigua de l’ambient, es transforma en àcid sulfúric. 

L’àcid sulfúric, en contacte amb el carbonat càlcic reacciona i genera sulfat 

càlcic (guix). El sulfat càlcic és també de color blanc i insoluble en aigua, i 

produeix el mateix efecte blanquinós sobre les pintures negres que l’acetat 

càlcic.

Finalment, la tercera via de generació d’àcid en contacte amb les pintures 

negres és el poliacetat de vinil utilitzat per encolar les teles de traspàs. El 

poliacetat de vinil es descompon i allibera àcid acètic. L’àcid acètic alliberat 

pot, novament, reaccionar amb el carbonat càlcic, descomponent-lo i 

generant de nou acetat càlcic insoluble, procedent de la descarbonatació del 

suport original, que es pot afegir a les sals generades per les dues vies 

anteriors.

Per altra banda, també contribueixen a l’aspecte opac i polsinós de les 

pintures negres els nombrosos i extensos retocs fets amb tremp durant la 

restauració anterior, per cobrir les marques de la picola i les pèrdues de 

capa pictòrica (vegeu fig. 28).  

Annexos

L’obra, actualment, està formada per dos panells que representen els dos  

llenços de mur sobre els quals es va trobar la pintura. Tenen números 

d’inventari correlatius (147.311 i 147.312), i no tenen cap sistema de 

subjecció o presentació conjunta. Actualment, el panell amb més pintures 

està exposat a l’antiga infermeria del monestir, subjectat amb l’estructura 

de perfils d’acer pintada al foc que conforma el mobiliari de l’exposició. El 

panell amb menys pintures és a la reserva. Està aïllat del sòl sobre palets 

de polipropilè i recolzat al mur. Els panells no tenen sistema de subjecció 

propi. No hi ha cap altre annex. 
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Anàlisis físiques 

Un cop realitzat l’examen organolèptic, i amb la finalitat de poder conèixer i 

definir millor l’estat de la pintura original i l’abast dels repintats, i intentar 

reconstruir la inscripció dels filacteris, es va dur a terme l’estudi de la 

superfície pictòrica amb un reflectògraf MuSIS-2007.14

Es va fer una observació meticulosa de tota la superfície pintada del plafó 

exposat a Petras Albas amb llum visible (de 400 a 700 nm), amb llum 

infraroja en la segona banda de l’infraroig (de 950 a 1.150 nm) i amb llum 

ultraviolada (de 365 a 400 nm), amb objectiu macroscòpic per observar-ne 

la fluorescència emesa en la longitud d’ona visible i la radiació absorbida 

mitjançant la reflectografia d’ultraviolats (per sota dels 400 nm). 

Les longituds d’ona de les fonts de llum utilitzades per a la reflectografia 

d’infraroigs/ultraviolats i de fluorescència d’ultraviolats permeten observar 

aspectes no visibles a simple vista. Ambdues fonts d’il·luminació emeten 

ones fora de l’espectre de llum visible per als humans. Així, la llum 

infraroja, amb una longitud d’ona major de 700 nanòmetres, és capaç de 

penetrar unes micres a l’interior dels materials que s’hi exposen. L’obtenció, 

amb el reflectògraf, de la imatge a la profunditat a què és capaç d’arribar la 

llum infraroja a l’interior dels materials és la que ens posa en relleu 

elements de les capes subjacents de les obres estudiades, en cas que, 

efectivament, n’hi hagi o que els materials estudiats no siguin 

completament opacs a la llum infraroja. 

En el cas de la llum ultraviolada, contràriament, la longitud d’ona que emet 

la font d’il·luminació és menor que la de la llum visible. La llum ultraviolada 

no és capaç de travessar els materials que s’hi exposen: es queda a la seva 

                                      
14 El reflectògraf utilitzat (MuSIS-2007 – Multi-Spectral Imaging System) és 
propietat dels Serveis Científico-Tècnics de la Universitat de Barcelona, i està en 
dipòsit a la Facultat de Belles Arts, Secció de Conservació i Restauració. L’estudi i la 
captació d’imatges es van fer al Museu-Monestir de Pedralbes, amb la col·laboració 
del Dr. José Francisco García, químic i professor del Departament de Pintura, Secció 
de Conservació-Restauració, i d’Anna Vila, tècnica dels Serveis Científico-Tècnics de 
la Universitat de Barcelona. 
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superfície. Produeix, però, l’excitació de les molècules d’alguns dels 

materials de la superfície de les obres que s’hi exposen, i aquests emeten 

una fluorescència característica en funció de la seva composició molecular, 

en una longitud d’ona visible per a l’ull humà. Són especialment 

fluorescents els polímers (resines naturals i sintètiques, laques, olis, coles 

naturals, adhesius sintètics...) en funció del diferent grau de polimerització 

que presentin. L’observació de la superfície pictòrica amb fluorescència 

visible d’ultraviolats s’ha fet de manera sistemàtica per poder identificar 

tant els retocs com el poliacetat de vinil que aflora a la superfície de l’obra a 

través de fissures, esquerdes, aixecaments i porus. 

D’altra banda, quan la llum ultraviolada incideix damunt una superfície 

pictòrica, a part de la fluorescència en la longitud d’ona visible que emeten 

els materials de la superfície, aquests absorbeixen una important quantitat 

de la radiació no visible per a l’ull humà. L’absorció de radiació ultraviolada 

no visible es produeix en funció de l’estructura molecular dels materials 

irradiats i de la seva composició química, i aquests es mostren opacs en 

funció del grau d’absorció de radiació ultraviolada. La reflectografia 

d’ultraviolats permet visualitzar, mitjançant la cambra del reflectògraf i la 

transformació de les imatges amb un programa informàtic, l’opacitat dels 

diferents materials presents en la superfície pictòrica per les diferents 

característiques d’absorció d’ultraviolats que té cadascun. Les imatges que 

s’obtenen de la reflectografia d’ultraviolats amb el MuSIS-2007 són en blanc 

i negre. 

La comparació de les imatges obtingudes amb les diferents longituds d’ona 

observables amb el reflectògraf aporta la informació més rellevant sobre els 

diferents estrats pictòrics. Amb la reflectografia d’infraroig podem veure el 

dibuix preliminar o una possible capa pictòrica subjacent, així com també 

rectificacions o penediments en la composició de l’obra, mentre que amb la 

fluorescència d’ultraviolats podem observar taques de diferent intensitat i 

color que assenyalen els diferents graus de polimerització dels materials 

presents a les capes de superfície (consolidants, capes de protecció, retocs 

efectuats amb lligant polimèric...). Aquesta tècnica no identifica els 
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materials, sinó que permet visualitzar diferències entre els d’una mateixa 

zona estudiada.  

Finalment, amb la reflectografia d’ultraviolats podem distingir amb major 

precisió entre els diferents materials presents a la superfície pictòrica. Si es 

considera necessari identificar-los caldrà recórrer preferentment a tècniques 

d’anàlisi específiques per a la identificació de materials. 

Amb l’observació amb el reflectògraf MuSIS-2007 hem obtingut una 

important col·lecció d’imatges dels dos filacteris més sencers del fragment 

principal de les pintures negres, que hem numerat com a filacteris 3 i 4 (fig. 

36).  Cal assenyalar que el color negre de les pintures pot emmascarar una 

informació subjacent feta també amb el mateix pigment negre. 

Pel que fa a l’espectre de llum visible, hem pres imatges amb zoom (x 30 

augments), en fragments petits, amb poques lletres,15 per poder-les 

augmentar i poder comparar les inscripcions dels dos filacteris, completar-

les i intentar transcriure-les, si fos possible, mitjançant la reconstrucció. 

Aquest mateix treball, lletra per lletra, l’hem fet en la segona banda de 

l’infraroig proper (de 950 a 1.150 nm),16 per mirar de conèixer el procés 

d’elaboració de les pintures, veure penediments o modificacions i l’abast de 

les intervencions de restauració. Hem dut a  terme el mateix treball, lletra 

per lletra, en la banda de llum ultraviolada, per observar la fluorescència 

emesa pels diferents materials que hi pogués haver.  

Hem fet posteriorment un treball de retoc informàtic de les lletres captades 

amb zoom, en la franja de llum visible dels dos filacteris estudiats, per 

intentar completar les lletres i poder-les llegir, i també hem fet una versió 

de la reconstrucció a la qual se li ha tret el fons, de manera que quedessin 

                                      
15 La disposició de les lletres en els filacteris en forma d’omega fa difícil en alguns 
casos individualitzar-les completament. A més, el fet de no poder reconèixer 
algunes lletres complica la identificació dels seus límits.
16 La primera banda de l’infraroig proper no va aportar informació rellevant. Durant 
l’observació, les imatges apareixien iguals que en la banda de la llum visible, la qual 
cosa significa que no hi havia prou penetració de les ones de l’infraroig en els 
estrats pictòrics estudiats, o bé que en els estrats més immediatament propers a la 
capa pictòrica visible no hi havia elements diferenciables. 



Fig. 36 
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Numeració dels filacteris de dalt a baix i d’esquerra a dreta. Els filacteris estudiats són els núm. 3
i 4, els que tenen la inscripció més sencera. 
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només les lletres retallades sobre el fons blanc per mirar de facilitar-ne la 

lectura (fig. 37). Aquest mateix treball de reconstrucció i interpretació l’hem 

fet amb les imatges del filacteri 3 en la segona banda de l’infraroig proper, 

amb zoom, per intentar una major resolució de les imatges obtingudes. 

Una de les primeres conclusions a què hem arribat respecte del procés 

d’execució de les pintures confirma que aquest procés va ser ràpid i 

pràcticament directe, sense processos previs de preparació. Pel que fa al 

morter, ja hem vist que va ser estès ràpidament, i molt probablement amb 

brotxa (vegeu fig. 30).

Amb la reflectografia d’infraroig no s’observa cap dibuix ni traçat previ per 

situar la composició pictòrica, ni tampoc s’han observat traces d’un possible 

estergit procedent d’algun dibuix sobre cartró o altre tipus de suport-patró, 

tot i que no descartem que hi pogués ser. Per altra banda, la mateixa 

irregularitat del mur de suport i del remolinat sota la capa d’enlluït fan difícil 

d’imaginar que la utilització d’algun tipus de patró deixés senyals 

reconeixibles a la superfície d’un morter tan heterogeni. S’observa amb 

l’infraroig alguna petita rectificació del traçat d’algun filacteri o d’algun 

recipient del seu interior, però no podem concloure que les pintures 

tinguessin un dibuix o sinòpia previs, atès que no se n’ha pogut observar 

cap evidència (fig. 38).

Si bé la disposició dels filacteris sobre el tapís pintat és força regular, les 

seves dimensions no coincideixen exactament, i s’observa a ull nu que no 

són exactes, tot i que semblen procedir d’un mateix model original. En 

general, tots els filacteris tenen una certa inclinació i cauen del costat dret 

respecte d’una hipotètica línia horitzontal: mentre que el costat esquerre del 

filacteri és més esvelt, el dret és lleugerament més corbat i visualment 

queda més curt (vegeu fig. 28).

L’observació amb reflectografia d’infraroig ens permet en aquest cas  

identificar les zones retocades, ja que el retoc desapareix del camp visual 

inspeccionat amb aquesta tècnica física d’anàlisi. El retoc va ser fet amb 

pintures al tremp, i en ser més prim l’estrat pictòric del retoc que l’estrat 



Fig. 37 

Reconstrucció horitzontal del filacteri, lletra a lletra. 
Lletres repassades, sense interpretar. 

Reconstrucció horitzontal del filacteri, lletra a lletra.
Lletres repassades, retallades del fons. 

Reconstrucció horitzontal del filacteri, lletra a lletra. 
Sense repassar ni interpretar.



Reconstrucció horitzontal de la part central del filacteri, lletra a lletra.
Sense repassar ni interpretar. 

Reconstrucció horitzontal de la part central de filacteri, lletra a lletra.
Lletres repassades, retallades del fons. 

Reconstrucció horitzontal de la part central del filacteri, lletra a lletra. 
Lletres repassades, sense interpretar. 



Reconstrucció horitzontal lletra a lletra. Sense 
repassar ni interpretar. 

Reconstrucció horitzontal lletra a lletra. Lletres 
repassades, retallades del fons. 

Reconstrucció horitzontal lletra a lletra. Lletres 
repassades, sense interpretar. 



Fig. 38 

Detall de la part superior central del filacteri núm. 3 amb llum visible i zoom.

El mateix detall, amb la banda 2 de l'infraroig proper. Pràcticament no 
s’observen variacions. Alguna línia és més fina i possiblement hagi esta 
repassada a posteriori. No es perfilen millor, tampoc, les lletres a l’interior del 
filacteri.
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original –format per pigment negre capturat en el carbonat càlcic de 

l’enlluït–, aquest és travessat completament per les ones infraroges i queda 

per davant del camp que s’observa a la imatge que obté la cambra del 

reflectògraf. El camp que podem veure correspon a la pintura original, més 

gruixuda, que no arriba a ser travessada per la llum infraroja. 

D’altra banda, l’observació amb fluorescència de llum ultraviolada permet 

confirmar la situació dels retocs, tot i que sovint la intensitat de la 

fluorescència que emet el poliacetat de vinil emmascara la que emet la cola 

de l’aglutinant del retoc, sovint sobreposades. La comparació sistemàtica 

dels grups de tres imatges obtingudes amb el reflectògraf, amb les diferents 

longituds d’ona, aporta informació molt rellevant sobre l’estat dels diferents 

estrats que configuren l’obra (fig. 39).



Filacteri 3 

Fig. 39 Sèries d'¡matges obtingudes amb el reflectògraf MuSIS-2007 amb llum visible, infraroig proper (banda 2) i fluorescència d'ultraviolats,
respectivament, dels filacteris núm. 3 i 4.  Alguns elements visibles en les primeres imatges desapareixen en la reflectografia d'infraroig i
reapareixen a la fluorescència d'ultraviolats de color grana fosc. Es tracta de retocs i, sobretot en les imatges de fluorescència
d'ultraviolats, de l’adhesiu de traspàs, que el retoc no arriba a ocultar. 
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Anàlisis químiques 

Un cop analitzada l’estructura de les diferents capes que configuren les 

pintures, es va considerar convenient extreure’n mostres per analitzar els 

materials que les componen, confrontar els resultats amb les referències 

bibliogràfiques i conèixer la seva disposició estratigràfica.  

Les mostres es van portar a Arte-Lab, S.L., laboratori especialitzat en 

l’anàlisi de materials d’obres d’art amb seu a Madrid, amb les indicacions 

precises de què interessava saber de les mostres i, en conseqüència, de les 

pintures.

Es van extreure cinc mostres del plafó principal de les pintures negres (fig. 

40) amb la intenció de poder obtenir informació sobre la capa pictòrica 

original, el morter original (si se’n podia haver conservat una mínima capa), 

l’adhesiu de traspàs i la composició de la reintegració pictòrica, i per 

conèixer, també, la relació que podien mantenir entre si els diferents estrats 

i la distribució estratigràfica. 

Es van adjuntar a la sol·licitud d’anàlisi mostres extretes d’altres parts del 

monestir on s’ha conservat pintura mural amb presència de color negre. Es 

tractava de dues mostres dels encintats dels carreus de les cel·les de 

damunt la sala de l’Àngel, fetes construir, segons sembla, durant el segle 

XVI, per sor Teresa de Cardona Enríquez (fig. 41) en un espai decorat ja al 

segle XIV amb el mateix carreuat que el del dormidor; i d’una mostra del 

carreuat dels morters de revestiment de l’escala que puja des del segon pis 

del claustre al mirador de damunt la sala capitular, construït en temps de 

sor Maria d’Aragó, a principi del segle XVI (fig. 42). Tot i ser més tardana la 

del mirador, ens interessava saber la composició del morter i la del pigment 

negre per poder-les comparar amb les de les pintures negres i amb les del 

carreuat de la cel·la de sor Teresa de Cardona. Aquestes altres mostres 

tenien també la particularitat de no haver estat restaurades, i per tant de 

no contenir, en principi, elements estranys que poguessin afegir confusió en 

el moment de comparar els resultats. Les pintures dels cortinatges grisos de 



Fig. 41 

Mur, part de la volta i del 
trasdòs de la volta de la 
cel·la de sor Teresa de 
Cardona Enríquez (segle 
XVI) edificada en un espai 
construït i decorat amb 
carreus al segle XIV, com 
el dormidor.  
Obtenció d'una mostra de 
pintura amb morter per a 
la seva anàlisi i 
comparació amb els 
procedents de les pin- 
tures negres. 



Fig. 40 
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Localització de les cinc mostres extretes de les pintures negres. L’elecció respon a la necessitat d’escollir mostres amb elements
que, a priori, resultin rellevants i puguin aportar informació de qualitat sobre la composició de les pintures. Així, la mostra 1 és un
retoc sobre un substrat de PVAc, la mostra 2 és un retoc sobre morter, la 3 seria capa pictòrica original, la 4 retoc sobre morter
amb restes de PVAc i correspon a un aixecament de la capa pictòrica, i la 5 correspon a una protuberància de la capa pictòrica on
esperàvem trobar restes del morter original en major proporció i finalment es tracta de pintura original sobre un morter de
reposició que ens ha aparegut en diverses mostres. 



Fig. 42 

Pany de paret amb 
carreus senzills 
pintats en negre sota 
capes d'emblanquinat. 
Detall de la zona de 
l’encintat on es va 
treure la mostra per 
tal de comparar-ne la 
capa pictòrica i el 
morter amb els de les 
pintures negres. 



129

l’abadia, tot i ser, segons sembla, més o menys contemporànies de les 

pintures negres objecte de la tesi, van ser restaurades a principis dels anys 

noranta del segle XX, i la presència de retocs i de possibles capes de 

protecció podria alterar els resultats de les anàlisi i fer difícil la seva 

interpretació. 

L’informe complet remès per Arte-Lab es troba a l’apèndix documental de la 

tesi. A continuació s’analitzen els resultats mostra per mostra i s’inclou una 

taula resum amb una recomposició estratigràfica. 
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Mostra 1  

S’observen tres capes sobreposades, numerades 1, 2 i 3. La més interna 

(1), formada per guix (sulfat càlcic), carbonat càlcic i baixa proporció de 

blanc de bari (sulfat de bari) i de blanc de zinc (òxid de zinc). La presència 

de guix en la mostra i de blancs de bari i de zinc, encara que aquests 

darrers en baixa proporció, fan descartar la possibilitat que es tracti de 

morter original. La localització de la mostra, extreta d’un dels forats antics 

fets amb la picola, per millorar la subjecció dels morters que es van 

sobreposar damunt les pintures negres, justifica la presència de guix  (amb 

la contaminació dels altres components identificats), utilitzat per reomplir i 

anivellar els forats abans de l’arrencament. 

Imatges de la secció transversal de la mostra 1 al microscopi òptic (objectiu MPlan
20 X / 0,40) amb llum incident i ultraviolada.

Espectre EDX (dispersió d’energies de raigs X) de la capa 1 de la mostra 1. S’hi 
identifiquen els elements químics presents en la composició de la capa de morter de 
reposició.
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La capa següent (2) està formada per l’adhesiu de traspàs de les pintures a 

les teles: poliacetat de vinil. A la imatge amb llum ultraviolada s’observa la 

impregnació de totes les capes amb l’adhesiu, que emet la fuorescència 

blavosa. La tonalitat més clara correspon a una major proporció de PVAc, i 

la més fosca és l’estrat de guix impregnat de PVAc. 

  
La capa superior (3) és una reintegració pictòrica, efectuada damunt el 

morter de reposició i l’adhesiu. Tot i que les pintures només són negres, al 

retoc s’hi troben pigments de diversos colors barrejats: negre d’ossos 

(carboni i fosfat tricàlcic), verd de crom (òxid o hidròxid de crom), terres 

(ferro, alumini, potassi), carbonat càlcic i blanc de titani; hi ha també una 

proporció baixa de guix (sulfat càlcic) i litopó (blanc Nevin: sulfur de zinc i 

sulfat de bari), i una proporció molt baixa de blau de ftalocianina (àcid 

ftalociànic i coure). 

  

Espectre EDX (dispersió d’energies de raigs X) de la capa 3 de la mostra 1. S’hi
identifiquen els elements químics presents en la composició de la capa de retoc. 
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Mostra 2 

S’observen dues capes sobreposades, numerades 1 i 2. La més interna (1), 

de color blanquinós amb impureses, formada bàsicament per carbonat 

càlcic, amb baixa proporció de guix (sulfat càlcic), terres (ferro, magnesi, 

alumini, potassi) i silicats (sílice). Es tracta de restes de l’enlluït original, 

compost majoritàriament per carbonat càlcic. El fet que presenti guix en 

baixa proporció pot ser degut a tres causes:  

� La presència de guix en la sorra del morter.  

� La transformació del carbonat càlcic en sulfat càlcic per efecte de la 

contaminació ambiental (l’àcid sulfúric té aquest efecte sobre el 

carbonat càlcic) . 

� A causa del procés d’obtenció de la calç, si aquesta es cou amb carbó 

mineral.17 El carbó mineral allibera àcid sulfurós durant el procés de 

cocció, que transforma, també, el carbonat càlcic en sulfat càlcic. 

La capa següent (2) té la mateixa composició que la capa 3 de la primera 

mostra, i es tracta també d’un retoc, en aquest cas sobre el morter original 

en algun punt on ha perdut la capa pictòrica. Hi apareixen, també, diferents 

pigments amb presència de múltiples elements químics. L’espectre EDX de 

la capa 2 és pràcticament el mateix que el de la capa 3 de la mostra 1. 

                                      
17 PEDROLA, ANTONI, Materials/Procediments i tècniques pictòriques. Barcelona: 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 1982, p. 99, nota 65. 

Imatge de la secció transversal de 
la mostra 2 al microscopi òptic 
(objectiu MPlan 20 X / 0,40) amb 
llum incident.
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Amb l’ajut de dissolvents orgànics, s’ha aconseguit extreure de les mostres 

2 i 4 el material que les impregna, i després de l’anàlisi amb reflectografia 

d’infraroig per transformada de Fourier (FTIR) s’ha pogut comprovar que, 

efectivament, es tracta de poliacetat de vinil. 

El poliacetat de vinil (C4H6O2) és una resina vinílica comercialitzada als anys 

trenta del segle XX als Estats Units que arriba a Europa als anys quaranta i 

es popularitza ràpidament. A Europa la comercialitza inicialment Hoechst. Es 

troba al mercat en forma de solució o dispersió aquosa. En el cas de les 

pintures negres s’utilitzà en forma de dispersió i, per informació oral de la 

restauradora del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Sra. Teresa Novell, 

sabem que en l’època en què l’utilitzaven al Servei de Restauració dels 

Museus Municipals d’Art aquest era habitualment el PVAc de la marca 

Vibatex (Hoechst). No hem pogut confirmar documentalment, però, que el 

PVAc utilitzat en les pintures negres fos efectivament el d’aquesta marca.  

Les fórmules comercials del poliacetat de vinil (PVAc) en dispersió, a part de 

conservants i estabilitzants, porten diferents tipus de càrregues inerts per 

donar a la mescla resultant una major densitat i la capacitat de reomplir 

espais petits entre les superfícies encolades. Aquestes càrregues són 

habitualment sulfat de bari, carbonat càlcic o sulfat càlcic en proporcions 

variables. 

Espectre EDX (dispersió d’energies de raigs X) de la capa 2 de la mostra 2. S’hi 
identifiquen els elements químics presents en la composició de la capa de retoc. 
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Mostra 3 

S’observen tres capes sobreposades, numerades 1, 2 i 3. La més interna 

(1), formada per carbonat càlcic, guix (sulfat càlcic) i blanc de bari (sulfat 

de bari), és molt similar a la capa 1 de la mostra 1, identificada com el guix 

usat per fixar la pintura mural abans de l’arrencament i per omplir els forats 

causats amb la picola per millorar l’adherència dels morters sobreposats. La 

zona d’on va ser extreta la mostra 3 es va haver de fixar abans de 

l’arrencament perquè, en estar separada del mur, el morter s’hauria pogut 

desprendre en retirar les capes d’emblanquinat sobreposades (fig. 43).

La capa intermèdia (2) és composta de carbonat càlcic amb una proporció 

baixa de guix i silicats, igual que la capa 1 de la mostra 2, excepte que la 

mostra 2 tenia també terres. Ambdues capes corresponen al morter 

original. 

La capa més externa (3) està formada per carbó vegetal, carbonat càlcic, i 

guix (sulfat càlcic), terres i blanc de bari (sulfat de bari) en baixa proporció. 

Es tracta de la capa pictòrica original, formada pel pigment carbonatat. La 

procedència dels elements trobats en baixa proporció pot tenir com a 

causes les comentades anteriorment pel que fa a la presència de sulfats, 

mentre que tant les terres com el bari poden formar part de la càrrega del 

morter.

Imatge de la secció transversal de
la mostra 3 al microscopi òptic
(objectiu MPlan 20 X / 0,40) amb
llum incident.



Fig. 43 Imatge de la filmació de l'EMAV on es veu el procés d’injecció de guix a
les zones on el morter està desprès del mur per poder retirar, un cop
fixat el morter, les capes d'emblanquinat que encara cobreixen les
pintures.  
En color vermell, localització de l’àrea tractada a la imatge del pany de
paret on es conserven més pintures. Tota la zona recoberta
d’emblanquinat va haver de ser fixada. En verd, localització de la zona
d’on es va extreure la mostra 3. 
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Mostra 4 

S’observen tres capes sobreposades, numerades 1, 2 i 3. La més interna 

(1), formada per carbonat càlcic, guix (sulfat càlcic) i blanc de bari (sulfat 

de bari). Es tracta, com en les capes 1 de les mostres 1 i 3, de guix infiltrat 

per donar solidesa al morter per tal de poder retirar els emblanquinats 

abans d’arrencar les pintures. 

La capa intermèdia (2) està formada bàsicament per carbonat càlcic, amb 

una proporció baixa de guix (sulfat càlcic) i de silicats. Com en el cas de les 

mostres 2 i 3 es tracta de restes del morter original. Les diferències en el 

gruix de les capes de morter de les tres mostres no són significatives en 

aquest cas: recordem que la capa de calç sobre la qual es va aplicar el 

pigment va ser aplicada amb brotxa i per tant és una superfície molt 

irregular; i, a més, el treball d’eliminació de morter pel revers de les 

pintures arrencades pot haver alterat el gruix original de morter en les 

mostres en el que ens apareix en la primera capa. 

Imatge de la secció transversal de la mostra 4 al microscopi òptic (objectiu MPlan 
20 X / 0,40) amb llum incident i amb llum ultraviolada. S’observa la fluorescència 
de la capa d’adhesiu amb restes de morter original.

Espectre EDX (dispersió
d’energies de raigs X) de
la capa 2 de la mostra 4.
S’hi identifiquen els ele-
ments químics presents
en la composició de la
capa de retoc. 
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La darrera capa (3) està composta per negre d’ossos, verd de crom i 

carbonat càlcic, amb una proporció baixa de guix, blanc de titani, terres i 

blanc de bari. Es tracta d’un retoc efectuat durant la restauració damunt de 

morter original, com en el cas de les mostres 1 i 2. 

Mitjançant l’extracció amb dissolvents orgànics del material que impregna 

tots els estrats, observable a la imatge amb llum ultraviolada, i l’anàlisi amb 

reflectografia d’infraroig per transformada de Fourier (FTIR), s’ha 

comprovat, com en el cas de la mostra 2, que es tracta de poliacetat de 

vinil.

D’altra banda, s’ha pogut identificar també mitjançant FTIR la presència a la 

superfície de la mostra 4 d’una resina acrílica. Es tracta amb tota 

probabilitat del Paraloid B-72 aplicat durant la restauració per «refrescar» 

els colors. 
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Espectre FTIR (reflectografia d’infraroig per transformada de Fourier) de l’anàlisi 
realitzada al material extret de la superfície de la mostra 4. S’hi ha identificat una 
resina acrílica, que es tracta molt probablement de Paraloid B-72.
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Mostra 5 

S’han identificat dues capes sobreposades, numerades 1 i 2. La més interna 

(1), formada per carbonat càlcic, guix (sulfat càlcic), blanc de bari (sulfat de 

bari) i una petita proporció de blanc de zinc (òxid de zinc). Es tracta del 

guix infiltrat per fixar el morter al mur abans de l’arrencament per poder 

treure les capes d’emblanquinat sense perill de despreniments, tal com hem 

trobat, també en les mostres 1, 3 i 4. 

La capa superior (2) està formada per carbó vegetal, carbonat càlcic, i 

petites proporcions de guix, silicats i terres. Es tracta de capa pictòrica 

original, com a la mostra 3. Sorprèn, en aquest cas, que no s’hagi observat 

gens de morter original i la pintura descansi directament sobre el guix. 

Imatge de la secció transversal de
la mostra 5 al microscopi òptic
(objectiu MPlan 20 X / 0,40) amb
llum incident.

Espectre EDX (dispersió d’energies de raigs X) de la capa 2 de la mostra 5. S’hi
identifiquen els elements químics presents en la composició de la capa pictòrica
original. 
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S’han obtingut també espectres amb reflectografia d’infraroig per 

transformada de Fourier (FTIR) d’altres elements orgànics presents a les 

mostres, i s’han identificat materials utilitzats en el procés d’arrencament de 

les pintures, com la goma laca i la cola d’origen animal o cola forta. La 

impregnació del substrat amb aquests materials, que no han estat eliminats 

completament de les pintures, resulta fonamental per poder entendre els 

processos de degradació al llarg dels anys transcorreguts des del seu 

arrencament i traspàs. 
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Espectre FTIR (reflectografia d’infraroig per transformada de Fourier) de l’anàlisi
realitzada de l’extracte aquós de les mostres 1, 3 i 5. S’hi identifiquen bandes
relacionades amb la cola d’origen animal.
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Espectre FTIR (reflectografia d’infraroig per transformada de Fourier) de l’anàlisi de 
l’extracte en etanol absolut obtingut d’un grumoll net de color marró fosc present a 
la mostra 1. S’hi identifica goma laca.
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Hipòtesi estratigràfica 

Amb tots els materials identificats i localitzats estratigràficament podem fer 

una hipòtesi de l’estratigrafia actual de les pintures (mostra 0) i una 

representació gràfica de les mostres analitzades situades en el seu suport 

actual. S’hi representen també els materials impregnats identificats en les 

anàlisis.18

Hipòtesi estratigràfica Material 
impregnat 

Mostra 0 Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3 Mostra 4 Mostra 5 

PV
A
c

G
o
m

a 
la

ca
 

C
o
la

 f
o
rt

a 

P
ar

al
o
id

 B
-7

2
 

Retoc          

Pintura original 

Morter original 

Guix

PVAc    

Teles de traspàs    

Engrut 

Contraplacat 

Engraellat 

                                      
18 Vegeu, en el gràfic, la direcció de les fletxes que indiquen el sentit de la difusió 
dels materials impregnats.  
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Mostres de pintura mural de color negre d’altres zones del monestir 

Mostres 6 i 7 

Cel·la de sor Teresa de Cardona Enríquez, sobre la sala de l’Àngel (vegeu 

fig. 41).

En tots dos casos s’observen dues capes sobreposades, identificades amb 

els números 1 i 2.  En ambdues mostres la capa més interna (1) està 

formada per carbonat càlcic i silicats, com correspon a un morter de calç i 

sorra tradicional. En el cas de la mostra 6 s’hi troben, també terres (ferro, 

alumini, potassi, magnesi), procedents de la càrrega del morter. 

La capa superior (2) d’ambdues mostres està composta majoritàriament per 

carbó vegetal i carbonat càlcic. En el cas de la mostra 7 s’hi han identificat 

també una petita proporció de guix (sulfat càlcic) i una molt petita proporció 

de silicats, que es poden interpretar com a part del procés de transformació 

del carbonat càlcic en sulfat càlcic per efecte de la contaminació ambiental o 

bé com a restes d’elements presents a l’enlluït per contaminació durant la 

realització de les pintures. 

Imatges de les seccions transversals de les mostres 6 i 7 al microscopi òptic 
(objectiu MPlan 20 X / 0,40) amb llum incident.
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Els elements trobats en ambdues mostres, tant a la capa de morter com a 

la capa pictòrica, són essencialment els mateixos que els identificats a les 

mostres de les pintures negres com a materials originals, i són molt comuns 

com a materials constitutius de morters i capes pictòriques en pintura mural 

des dels primers temps de la història de la tècnica pictòrica. Pel que fa al 

negre de carbó és també el negre més fàcil d’obtenir mitjançant la 

molturació de fusta cremada, fàcilment a l’abast en les èpoques de les 

pintures estudiades.  

Mostra 8 

Carreuat del morter de les escales que donen accés al mirador damunt la 

sala capitular (vegeu fig. 42).

Espectre EDX (dispersió d’energies de raigs X) de la capa 2 de la mostra 7. S’hi 
identifiquen els elements químics presents en la composició de la capa pictòrica 
original. 

Imatge de la secció transversal de
la mostra 8 al microscopi òptic
(objectiu MPlan 20 X / 0,40) amb
llum incident.
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S’observen dues capes sobreposades, identificades amb els números 1 i 2.  

La capa més interna (1) està composta de carbonat càlcic i silicats, i té una 

petita proporció de guix (sulfat càlcic) i terres en una proporció molt petita. 

Es tracta d’un morter tradicional de calç i sorra. Com en els casos anteriors, 

la presència de guix en una baixa proporció pot obeir a la contaminació 

ambiental (transformació del carbonat càlcic en sulfat càlcic per presència 

d’àcid sulfúric en l’ambient) o bé a la presència d’elements no desitjats en la 

mescla del morter (càrrega impura, eines de treball brutes...). 

La capa superior (2) està formada per negre d’ossos i carbonat càlcic, amb  

una petita proporció de guix (sulfat càlcic) i de blanc de plom (carbonat 

bàsic de plom). La composició d’aquesta capa pictòrica és essencialment 

diferent de totes les altres. Si bé hem trobat negre d’ossos en les capes de 

reintegració pictòrica de les pintures negres, aquest estava barrejat amb 

pigments clarament contemporanis o de poca antiguitat (verd de crom, 

blanc de titani, blau de ftalocianina). No és així en aquest cas, on el trobem 

barrejat amb una petita proporció de blanc de plom, conegut de fa mil·lenis 

i no apte per a la pintura al fresc perquè ennegreix. (Potser es buscava 

aquest efecte?) El negre d’ossos també és un pigment d’ús comú, si bé no 

tant com el carbó vegetal o negre de carbó. Procedeix de la combustió i 

posterior molturació d’ossos, i en alguns casos de l’ivori.  

Espectre EDX (dispersió d’energies de raigs X) de la capa 2 de la mostra 8. S’hi
identifiquen els elements químics presents en la composició de la capa pictòrica
original. 
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Conclusions de l’anàlisi de les mostres

Dels resultats obtinguts en l’anàlisi de les mostres podem concloure que les 

pintures negres estaven realitzades sobre un morter de calç i sorra 

tradicional, igual que el que trobem durant segles en tota la pintura mural 

de la conca mediterrània. És el mateix tipus de morter utilitzat a les 

pintures dels carreus del dormidor i de la cel·la de sor Teresa de Cardona 

Enríquez, que seria contemporani a la realització de les pintures negres. El 

mateix ocorre amb el pigment negre. Es tracta d’un dels pigments més 

comuns al llarg de la història de la pintura mural. De fàcil obtenció i 

econòmic, fàcil també de moldre, trobem el negre de carbó, anomenat 

també negre vegetal o negre vinyes (obtingut de la crema de sarments 

provinents de la poda de les vinyes) al llarg de tota la història de l’art en 

gairebé totes les tècniques pictòriques.19

Per altra banda, en la mostra número 8, corresponent als carreus de l’escala 

que dóna accés al mirador de damunt la sala capitular hi observem un canvi 

important en l’ús del pigment negre. En primer lloc no es tracta de negre de 

carbó vegetal, sinó de negre d’ossos, procedent de la calcinació i molturació 

d’ossos d’animals, per la qual cosa en la seva composició química hi ha 

fosfats. Així mateix s’hi identifica blanc de plom. Aquest pigment, conegut 

ja en època romana, no és considerat apte per pintar al fresc perquè 

reacciona amb la calç (molt alcalina) i es torna negre. Podria ser que el 

pintor, coneixedor d’aquest efecte, busqués reforçar el negre d’ossos amb el 

canvi de color del blanc de plom en contacte amb la calç. També podria ser, 

però, que no conegués aquesta característica del blanc de plom i l’hagués 

usat per donar un to gris a l’encintat dels carreus.  

Cal considerar també que aquestes darreres pintures analitzades van ser 

fetes executar per sor Maria d’Aragó20 (abadessa de 1514 a 1519), tot just 

                                      
19 Vegeu PEDROLA, A., Materials/Procediments..., (op. cit.), i GASOL FARGAS, R.M., La 
pintura mural romànica. Estudi de la tècnica i anàlisi dels materials. Tesi doctoral 
(inèdita). Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, 2005. 
20 Sor Maria d’Aragó era filla natural de Ferran el Catòlic i fou imposada a la 
comunitat de Pedralbes pel rei Ferran, en substitució de l’abadessa escollida per la 
comunitat, sor Violant de Montcada, per imposar la reforma observant a les monges 
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arribada al monestir de Pedralbes des del convent d’agustines de Madrigal 

per imposició de Ferran el Catòlic. Sor Maria d’Aragó emprengué, juntament 

amb la reforma religiosa i dels costums de les monges, un important 

enriquiment artístic del monestir amb retaules, cantorals, escultures i el 

faristol del cor alt, fet a Montserrat, així com la realització d’obres 

importants de millora de l’edifici, com l’edificació del mirador al damunt de 

la sala capitular, així com també alguns vitralls de l’església. És més que 

probable que sor Maria fes portar artistes i artesans coneixedors de 

maneres de fer més properes a les conegudes per ella a la seva Castella 

d’origen on, potser, aquest ús del blanc de plom era habitual.21

En qualsevol cas, tenim tres capes pictòriques negres: dues de 

contemporànies amb la mateixa composició i una de posterior amb una 

composició diferent. No ocorre així amb els morters que, en el cas de la 

mostra 8, segueix sent el tradicional de calç i sorra, com no podria ser 

d’altra manera a principi del segle XVI.

Pel que fa als altres pigments, inequívocament moderns, i al guix detectats 

en les anàlisis, que podrien aportar confusió a la interpretació dels resultats 

obtinguts perquè no se citen explícitament a la documentació que ens ha 

arribat, són materials procedents de l’arrencament i la restauració efectuats 

el 1974 pel Servei de Restauració dels Museus d’Art.  

Són també materials procedents de la intervenció de 1974 els que 

impregnen les mostres, com la goma laca i les restes de cola forta, el 

poliacetat de vinil i el Paraloid B-72 aplicat a la superfície (aquests sí que 

apareixen citats a la documentació). 

Observada la superfície de l’obra i coneguda la seva estructura i composició 

mitjançant les anàlisis físiques i químiques, queda explicar l’evolució que 

han sofert les pintures des de la seva anterior restauració. 

                                                                                                               

de Pedralbes, que s’hi resistien per tal de conservar les ordinacions i els privilegis 
aconseguits per la reina Elisenda des de la seva fundació.  
21 Per a l’ús del blanc de plom en pintura mural des del romànic vegeu GASOL 

FARGAS, R.M., La pintura mural romànica... (op. cit.). 
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El poliacetat de vinil 

Per les observacions realitzades i per la bibliografia consultada, sembla que 

les característiques i el procés de degradació del poliacetat de vinil tenen un 

paper rellevant en l’estat actual de les pintures negres, i es fa necessari 

exposar els processos que hi estan relacionats. 

El poliacetat de vinil és una resina vinílica formada per l’enllaç de diversos 

monòmers d’acetat de vinil [CH2=CH-O-CO·CH3].

CH2-CH

      O 

      C 

        O    CH3

El polímer creix en forma de cadena, i la disposició de les cadenes en el 

sòlid resultant és aleatòria, per la qual cosa es defineix el poliacetat de vinil 

com un polímer amorf lineal.22

L’acetat de vinil va ser descobert pel químic alemany Fritz Klatte l’any 1912, 

i va ser patentat (GP 281687 1912) per preparar gas acetilè. Posteriorment 

se li van donar altres usos, entre ells com a adhesiu. 

La resina pura del poliacetat de vinil és un homopolímer, és a dir, un 

polímer format per un sol tipus de monòmer, l’acetat de vinil. En aquest 

estat, és un sòlid transparent i brillant. Es dissol en dissolvents orgànics, 

alcohols, èsters i cetones. No és soluble en aigua ni en hidrocarburs 

alifàtics. 

                                      
22 Vegeu BENTLEY, J.; TURNER, G.P.A., Química y tecnología de pinturas y 
revestimientos. Madrid: A. Madrid Vicente Ediciones, 1999. 
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Per a l’elaboració de coles i aglutinants per a pintures s’utilitzen 

preferentment polímers d’alt pes molecular, que tenen millors propietats 

físiques. L’elevat pes molecular d’alguns polímers, però, fa difícil la seva 

dissolució en els dissolvents habituals. A major pes molecular menor 

solubilitat, i viceversa.  

Una manera habitual de combinar les propietats desitjables de les resines 

d’alt pes molecular, a concentracions elevades, amb bona penetració i 

bones propietats humectants, sense haver de dissoldre-les, és utilitzar-les 

en forma de dispersions. En aquesta tècnica, el monòmer líquid és dispersat 

per agitació en aigua, que conté un emulsionant i altres components 

destinats a millorar la qualitat i les propietats de l’emulsió, com són una 

solució tampó, per mantenir el pH de l’emulsió; un iniciador de l’emulsió; un 

col·loide protector, per evitar la floculació de les partícules en emulsió i per 

obtenir una viscositat determinada; plastificants, espessants i fungicides. 

Amb aquesta composició s’obté una dispersió amb unes propietats 

adequades a l’ús concret per al qual s’ha preparat i que es manté estable a 

llarg termini. Sovint, el polímer resultant de la dispersió és un copolímer, 

per l’addició en algun dels passos d’un segon polímer que fa la funció 

d’espessant o de plastificant.23

Un cop aplicada la dispersió, amb el film format i sec, els additius afegits a 

aquesta no tenen cap altra utilitat i poden arribar a tenir una influència 

negativa en l’evolució de la capa aplicada.  

En el procés de degradació dels polímers cal considerar la intervenció de 

cinc factors o elements potencialment degradants:24

                                      
23 Des de fa pocs anys al poliacetat de vinil se li afegeix alcohol polivinílic –poli 
(alcohol de vinil), PVAl– un alcohol derivat de l’èster de l’acetat de vinil que millora 
les seves qualitats com adhesiu.  
24 Vegeu MCNEILL, IAN C., «Fundamental Aspects of Polymer Degradation», a ALLEN,
N.S.; EDGE, M.; HORIE, C.V., Polymers in Conservation. Cambridge: The Royal 
Society of Chemistry, 1992. I vegeu també VALOT, H., «A propos des matériaux et 
de la restauration-dérestauration des peintures murales», a STEFANAGGI, M. (ed.), 
Les anciennes restaurations en peinture murale. Journées d’études de la SFIIC. 
Dijon, 25-27 mars 1993. Champs-sur-Marne: Societé Française de l’IIC, 1993. 
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Escalfor. Qualsevol polímer pot patir algun tipus de degradació si la 

temperatura s’incrementa de manera suficient (el cas extrem seria la 

proximitat del foc en cas d’incendi), però les diferències d’estabilitat amb 

l’augment de temperatura són considerables entre els diferents polímers. En 

el cas del poliacetat de vinil l’augment de temperatura suposa l’alliberament 

de quantitats significatives d’àcid acètic (H3C-COOH) i petites quantitats de 

benzè, i en cas de combustió els residus que genera són residus carbonacis 

i quitrans. 

Llum. L’espectre de l’energia radiant emesa pel sol quan arriba a la 

superfície terrestre s’estén des dels 290 nm dins la franja de llum 

ultraviolada fins a la regió dels infraroigs, per damunt dels 700 nm. Els 

polímers són molt més sensibles com més energètica és la radiació que els 

arriba, com per exemple els raigs X o gamma. En la banda de la llum 

ultraviolada, la llum del sol té una energia de 400 kJ/mol en els 290 nm de 

longitud d’ona, energia que és suficient per trencar els enllaços C-C i C-O, 

presents en el poliacetat de vinil, i el enllaços C-Cl d’altres polímers. Per tal 

que els ultraviolats causin fotòlisi (trencament dels enllaços moleculars per 

acció de la llum) en un polímer és necessària la presència d’un cromòfor. Els 

cromòfors més rellevants en un polímer són els grups carbonil (-CO-), 

presents en el PVAc [CH2=CH-O-CO·CH3]n. El trencament dels enllaços 

deixa radicals lliures disponibles per iniciar el procés d’oxidació del polímer. 

Contaminació ambiental. Els polímers també es degraden per l’agressió 

química dels gasos de l’atmosfera. El cas més important és el de l’oxigen 

(O2), però hi ha també l’ozó (O3), el diòxid de sofre (SO2) i el diòxid de 

nitrogen (NO2), que poden tenir efectes importants a baixes concentracions. 

L’oxidació sovint forma part dels primers estadis de degradació induïda per 

la temperatura i la llum, especialment a la superfície del polímer. En 

situacions habituals de contaminació i en contacte amb la humitat ambiental 

es formen àcids com el sulfúric o el nítric, que reaccionen amb els polímers i 

trenquen els enllaços moleculars, de manera que es formen components 

secundaris producte de la degradació. 
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Hidròlisi i saponificació. Alguns polímers són susceptibles de patir hidròlisi 

química causada per l’intercanvi iònic en presencia d’aigua, quan es donen 

les condicions adequades. El PVAc és especialment sensible a la hidròlisi per 

la presència en la seva molècula del grup funcional èster [-CO-O-]. Convé, 

per tant, mantenir-lo en ambients poc humits. Si a més d’aigua hi ha 

substàncies alcalines (el mateix hidròxid càlcic del morter original no 

carbonatat) es produeix la saponificació de l’èster, que es transforma en 

àcid acètic i alcohol. L’alcohol és higroscòpic, de manera que la humitat 

captada fa començar de nou una reacció en cadena. 

Biodeteriorament. Relativament pocs polímers sintètics són sensibles a 

l’atac de fongs i microorganismes quan estan polimeritzats. En el cas del 

poliacetat de vinil, però, un cop iniciat el procés de despolimerització i en 

presència de l’àcid acètic (que és un àcid orgànic) i d’humitat ambiental es 

pot produir biodeteriorament del polímer.25 S’ha pogut observar el 

creixement de colònies de fongs sobre superfícies on ha estat aplicat el 

poliacetat de vinil (no s’ha detectat per ara en les pintures negres), i fins i 

tot a l’interior d’envasos de PVAc mal tancats. 

Per tal que aquests cinc factors contribueixin a la degradació del poliacetat 

de vinil, hi ha factors físics i químics propis del PVAc que afavoreixen la seva 

acció, com són: 

Estructura amorfa. Molts polímers, com el PVAc, són sòlids amorfs, és a dir, 

tenen una estructura desordenada en la qual les cadenes del polímer estan 

disposades aleatòriament i deixen espais buits entre elles. En aquests casos 

els gasos atmosfèrics poden penetrar millor en la capa de superfície, i els 

gasos producte de la degradació poden sortir de l’estructura polimèrica amb 

més facilitat que en el cas d’una estructura cristal·lina. És el cas de l’àcid 

acètic producte de la descomposició del PVAc. 

                                      
25 Vegeu PETERSEN, K.; HEYN, C.; KRUMBEIN, W.E., «Degradation of Synthetic 
Consolidants Used in Mural Painting Restoration by Microorganisms», a STEFANAGGI,
M. (ed.), Les anciennes restaurations en peinture murale. Journées d’études de la 
SFIIC. Dijon, 25-27 mars 1993. Champs-sur-Marne: Societée Française de l’IIC, 
1993.
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Temperatura de transició vítria. Aquesta és una propietat molt important 

dels polímers amorfs lineals. Si la temperatura augmenta gradualment, 

arriba un moment que el polímer passa d’estat vitri a estat gomós, i per 

tant té mordent. El canvi es reversible per refredament. A la temperatura 

de transició vítria (Tg) les macromolècules reben l’energia tèrmica suficient 

de l’entorn per poder iniciar el moviment a l’interior de les cadenes i tornar-

se viscoses. La temperatura de transició vítria del poliacetat de vinil es mou 

lleugerament al voltant dels 28-30ºC. Segons L. Masschelein-Kleiner i F. 

Bergiers,26 els poliacetats de vinil tenen una temperatura de transició vítria 

massa baixa, propera a la temperatura ambiental: les superfícies encolades 

fixen la pols a temperatura ordinària, perquè es mantenen mordents, i els 

encolats sotmesos a tracció (o pes) tenen tendència a desplaçar-se. 

Presència de grups funcionals. Els grups funcionals són estructures 

químiques específiques de les cadenes dels polímers que proporcionen llocs 

on potencialment es poden produir reaccions. Exemples de grups funcionals 

són els enllaços dobles de carboni-carboni, grups -OH i enllaços -CO-O- 

(èster), -CO-NH- (amida) i -O-CO-O- (carbonat). Els polímers que contenen 

enllaços amb amides o èsters (com el PVAc) són susceptibles de ser 

hidrolitzats, i els que tenen grups -OH com a substituents en alguns 

enllaços poden patir deshidratació a temperatures elevades. Les estructures 

que contenen els grups carbonil (-CO-) són també particularment 

importants com a cromòfores, com és el cas del PVAc, ja que actuen com a 

iniciadors de la fotodegradació. 

Presència d’àtoms d’hidrogen terciari. Els grups CH en el poliacetat de vinil i 

en altres polímers són sensibles a reaccions durant la degradació en què hi 

ha presència d’espècies químiques amb radicals lliures, que faciliten la 

reacció i la recombinació amb nous elements degradants. 

                                      
26 MASSCHELEIN-KLEINER, L.; BERGIERS, F., «Influence des adhesifs sur la conservation 
des textiles», a BROMMELLE, N.S.; PYE, E.M. SMITH, P.; THOMSON, G. (eds.), Adhesives 
et Consolidants. X Congrès International de l’IIC. Paris 2-7 septembre 1984.
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Sembla evident, doncs, que el poliacetat de vinil és un dels causants de la 

degradació de les pintures negres, en les quals, a més, han concorregut 

totes les circumstàncies desfavorables possibles: l’exposició a la llum solar 

directa durant algun temps27 i a la llum interior sense filtrar fins l’any 2000, 

la localització en un espai-museu dins un edifici històric i declarat Bé 

Cultural d’Interès Nacional,28 sense climatització ni control d’humitat 

ambiental, ni filtres d’aire per evitar la contaminació ambiental. 

Les possibles conseqüències de la degradació del PVAc en les pintures 

negres són, entre altres: 

� Despolimerització del poliacetat de vinil per efecte de la llum (fotòlisi) 

i de la contaminació ambiental (reaccions àcid-base amb el resultat 

de la precipitació de sals que queden dipositades a la superfície). 

� L’aigua de l’ambient hidrolitza o saponifica els èsters del PVAc i es 

produeix àcid acètic, alcohol i més aigua. Aquest procés debilita el 

polímer i enceta una despolimerització en cadena.  

� L’àcid acètic alliberat reacciona amb el carbonat càlcic del suport 

original de les pintures i produeix CO2 (gas, que s’emet a l’ambient), i 

és una causa possible de la formació de butllofes a la superfície 

pictòrica (fig. 44), i també aigua i carbonats, que queden a la 

superfície pictòrica. 

� L’aigua alliberada hidrolitza el poliacetat de vinil, i es reinicia el cicle 

de degradació. 

� A causa de la baixa temperatura de transició vítria del poliacetat de 

vinil, la pols i les partícules de l’ambient s’adhereixen a la superfície.  

� L’escalfor propera a la superfície, per damunt dels 30ºC (focus, llum 

solar...) i el refredament posterior combinats dilaten i estoven el 

                                                                                                               

London/Champs-sur-Marne: Section Française de l’IIC, Ministère de la Culture, 
1984,  pp. 70-74. 
27 Per informació oral rebuda de treballadors del museu, sabem que durant un 
temps van ser exposades al passadís de la infermeria prop de la porta que dóna 
accés a la cuina de la infermeria. A partir de migdia, per les finestres del fons del 
passadís hi entra la llum del sol ponent. Aquesta llum actualment és filtrada, però 
en aquell moment incidia directament sobre les pintures. 



Fig. 44 Butllofes, craquelats i aixecaments de la capa
pictòrica causats per la degradació del PVAc. 
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PVAc i després el contrauen, procés que provoca, entre altres causes, 

els craquelats d’algunes zones de les pintures negres en què es pot 

veure el polímer directament per les esquerdes de la pintura. 

� En debilitar-se l’estructura polimèrica i canviar la composició química 

del poliacetat de vinil canvien també les seves propietats físiques i es 

compromet la possible reversibilitat de l’antiga restauració. 

Cal afegir, a més, les conseqüències derivades dels residus que s’han 

identificat d’altres materials utilitzats en l’arrencament i el traspàs de les 

pintures negres, com són el Paraloid B-72, la goma laca i la cola forta, 

presents en quantitats molt menors, però significatives en alguns casos, i 

de les càrregues afegides a la dispersió per aconseguir opacitat, densitat i 

capacitat d’omplir els espais buits, carbonat càlcic i blanc Nevin (sulfur de 

zinc i sulfat de bari).  

Amb l’augment de la temperatura fins a uns 70ºC, o més lentament amb el 

pas del temps, la goma laca es transforma convertint els polièsters de baixa 

massa molecular i les ceres de la seva composició inicial en polièsters 

tridimensionals, molt resistents als dissolvents i a la fusió. En el cas que no 

es produeixi un augment de la temperatura, el pas del temps amb petites 

variacions i increments tèrmics és suficient per produir els canvis, si bé en 

aquest cas el procés és més lent.29 La goma laca insolubilitzada a l’interior 

dels porus de les pintures negres (deixant de banda el fet que la seva 

extracció resulti inviable) actua creant zones de diferent permeabilitat, que 

tenen, per tant, un comportament mecànic diferent davant els processos 

derivats de l’envelliment del PVAc. 

D’altra banda, la cola forta, bàsicament col·lagen, és molt higroscòpica i té 

una major capacitat de contracció que el poliacetat de vinil. Si hi sumem el 

fet que la baixa temperatura de transició vítria del poliacetat de vinil fa que 

l’adhesiu tingui una consistència gomosa per damunt dels 30ºC, allà on han 

                                                                                                               
28 El fet que l’edifici tingui la consideració de bé cultural dificulta la seva adaptació a 
la funció de museu amb els estàndards que es requereixen actualment per a les 
instal·lacions que conserven el patrimoni. 
29 Vegeu VALOT, H., «A propos des matériaux...» (op. cit.). 
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quedat residus de cola forta aquesta ha aconseguit arrencar la pintura de 

les teles de traspàs, formant cassoletes de dimensions variables en funció 

del gruix del residu de cola forta (vegeu fig. 34). A més, la composició 

orgànica de la cola forta podria afavorir la presència de microorganismes 

biodeterioradors, com els fongs i els bacteris. 

L’aplicació de Paraloid B-7230 durant la restauració, abans d’iniciar el retoc i 

un cop muntades les pintures en el suport rígid actual, pot presentar 

problemes de dos tipus. En primer lloc, durant l’aplicació, ja que el Paraloid 

B-72 s’aplica dissolt en hidrocarburs aromàtics o en acetona. No ens ha 

arribat ni la concentració de la resina utilitzada ni el dissolvent en què 

estava dissolta. Només sabem que es tractava de Paraloid B-72 i que va ser 

aplicat amb esprai.31 En qualsevol cas, l’acció dels dissolvents de la resina 

acrílica sobre el poliacetat de vinil del nou suport de les pintures negres no 

degué ser innòcua tenint en compte l’aflorament del PVAc a la superfície 

pictòrica, i que la resina del poliacetat de vinil és soluble en acetona i en 

hidrocarburs aromàtics, per bé que l’aplicació amb esprai i el fet que per a 

això l’obra estigués en posició vertical devien limitar la penetració del 

dissolvent.  

En segon lloc, desconeixem la possibilitat de reacció de la resina acrílica 

aplicada a la superfície amb la resina vinílica utilitzada per encolar les teles 

de traspàs, ja sigui directament o bé amb els productes de la descomposició 

d’ambdós polímers, però no descartem la possibilitat que ambdues resines 

puguin mesclar-se en alguna proporció per formar un copolímer. Ens fa ser 

optimistes, però, el fet que en l’anàlisi amb espectrografia d’infraroigs per 

transformada de Fourier (FTIR) s’hagin identificat els dos components 

separadament i no un tercer component resultat de la copolimerització.  

                                                                                                               

30 El Paraloid B-72 és un copolímer de metacrilat d’etil i acrilat de metil. És soluble 
en molts dissolvents orgànics, i habitualment en hidrocarburs aromàtics i acetona, 
però no en hidrocarburs alifàtics. Utilitzat en restauració com a adhesiu, com a 
consolidant i com a capa de superfície, s’aplica dissolt en diferents concentracions 
(2,5-20%), tant amb pinzell com amb esprai, en funció de les necessitats. 
Transparent, estable a la llum i amb una Tg de 40ºC, és una de les resines 
acríliques més utilitzades en restauració de tot tipus d’obres d’art. 
31 Alarcia, M.À., «16. Pintura funerària...» (op. cit.), p. 69. 
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No hem trobat referències a la bibliografia sobre aquest extrem, que caldrà 

aclarir en un proper projecte d’investigació i que queda fora de l’abast 

d’aquesta tesi doctoral. 

De moment, i mentre no es plantegi un tractament viable i realista de les 

pintures negres que permeti aturar els danys causats pel poliacetat de vinil 

a la seva estructura, el més prudent és mantenir-les en unes condicions 

controlades per tal de minimitzar el risc de danys. Es tracta d’adoptar 

mesures actives de conservació, que s’haurien de concretar en els punts 

següents:

� Mantenir les pintures en un espai amb temperatura i humitat relativa 

controlats. Seria desitjable una temperatura de 18-20ºC i una 

humitat relativa propera al 50%. El suport de fusta que tenen 

actualment les pintures s’ha de mantenir al més inert possible per tal 

que no actuï com una esponja absorbint la humitat de l’ambient i 

aportant-la a l’adhesiu vinílic. La temperatura s’ha de mantenir tan 

allunyada com sigui possible de la temperatura de transició vítria del 

poliacetat de vinil per evitar que l’adhesiu s’estovi. 

� Evitar l’entrada de gasos contaminants o vapors de dissolvents a 

l’espai on hi hagi les pintures per evitar els danys que poden causar 

en combinació amb la humitat de l’ambient. Afavorir la circulació i el 

filtratge de l’aire de l’espai on s’emmagatzemin o exposin per evitar 

la concentració d’àcid acètic. 

� Evitar l’exposició a les radiacions ultraviolades i infraroges filtrant les 

fonts d’il·luminació i allunyant les pintures d’espais il·luminats amb 

llum solar directa. 

� No recomanem cobrir les pintures ni posar-hi davant cap pantalla de 

material protector )com seria desitjable per evitar que la pols s’hi 

adherís) per tal de permetre la migració de l’àcid acètic producte de 

la descomposició del PVAc. Altrament, la condensació dins una caixa 

o vitrina faria que els seus efectes fossin molt més greus. En cas que 

es consideri necessari posar les pintures en una caixa o vitrina seria 
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necessari que aquesta tingués un sistema de renovació i filtrat d’aire, 

i que es mantingués a l’interior una certa reserva alcalina. 

D’altra banda, sovint es discuteix als conservadors-restauradors que les 

peces s’hagin d’exhibir en condicions tan allunyades de les seves originals, 

fet que, en opinió d’alguns estudiosos, desvirtua la contemplació de les 

obres. No negarem que es produeixi una certa desvirtuació de l’apreciació 

de les obres en alguns casos, però no considerem acceptable sacrificar el 

futur d’aquestes per possibilitar un major gaudi temporal dels qui tenim la 

sort de poder-les veure actualment. 

Cal tenir en compte, a més, que en el seu estat actual, les pintures negres 

ja no tenen, ni podran tornar a tenir mai més, l’aspecte d’un original. 

Actualment les pintures negres i en general totes les pintures arrencades i 

traspassades són «espècies naturalitzades», una simulació de la pintura 

mural que van ser. En la seva composició s’ha invertit el percentatge de 

materials inorgànics i orgànics original i, actualment, haurien de rebre la 

consideració de pintura sobre tela o sobre el suport rígid que les sustenta, 

però no la de pintura mural. El nou conjunt de materials condiciona la seva 

estabilitat i conservació, i provoca patologies que no són inherents a la seva 

naturalesa, fins al punt de fer necessàries mesures actives i extraordinàries 

de conservació. 
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Projecte d’investigació

A rel de l’estudi de les pintures negres traspassades i de l’observació dels 

efectes del poliacetat de vinil sobre les pintures, es va proposar un projecte 

d’investigació al Ministerio de Ciencia y Tecnología durant el trienni 2002-

2005, en el marc del Programa Nacional de Promoción General del 

Conocimiento, Plan Nacional de I+D+i (2000-2003), amb l’objectiu principal 

de poder localitzar als museus de Catalunya i de la seva àrea d’influència 

altres pintures murals arrencades i traspassades a teles amb poliacetat de 

vinil. El projecte, amb el títol «Problemas de conservación-restauración en 

pintura mural arrancada: Alteraciones causadas por el envejecimiento del 

acetato de polivinilo como adhesivo de traspaso», va ser acceptat i 

finançat,32 i la documentació i els resultats obtinguts estan sent transferits 

als museus que hi han participat.  

Aquesta tesi doctoral sobre les pintures murals negres del monestir de 

Pedralbes està vinculada al projecte, en tant que forma part de les obres 

estudiades i és de tots els casos localitzats el que s’ha pogut estudiar amb 

més profunditat. 

Cal tenir present que les pintures negres no són un cas aïllat de pintures 

murals traspassades a nou suport mitjançant el poliacetat de vinil: el 

patrimoni català té uns quants exemples més d’obres amb el mateix 

problema que les pintures negres, alguns dels quals amb un valor històric i 

documental superior, com per exemple les pintures murals de l’església de 

Santa Maria de Taüll, actualment al Museo Nacional d’Art de Catalunya. La 

dispersió d’aquestes obres al llarg de la geografia catalana, sovint en petits 

museus, feia difícil el reconeixement de la magnitud del problema. 

                                      
32 L’equip d’investigació del projecte (amb referència BHA2002-02411) el van 
formar la Dra. Gema Campo Francés com a investigadora principal i els professors 
de la Secció de Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts Dra. Mª 
Antonia Heredero Rodríguez, Dra. Núria Flos i Travieso, Dr. Salvador García Fortes i 
Anna Nualart i Torroja, autora d’aquesta tesi. 
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A més, la manca de documentació ja comentada anteriorment en el període 

en què es va utilitzar el poliacetat de vinil no facilita la tasca de recopilació 

d’informació. No coneixem altres casos on la documentació del procés de 

traspàs amb poliacetat de vinil hagi quedat dipositada als museus, encara 

que sigui sota la forma poc habitual d’una filmació en pel·lícula de 16 mm. 

La majoria de les pintures traspassades amb PVAc no tenen associada 

documentació del procés de restauració de cap tipus, la qual cosa dificulta la  

quantificació de les obres amb les patologies derivades del seu ús si no se’n 

fa un reconeixement directe.  

Durant el desenvolupament del projecte va ser necessari fer la identificació 

de l’adhesiu i el reconeixement de les patologies que pateixen les pintures 

revisant-les una per una, per la qual cosa prèviament es va haver de posar 

a punt una metodologia simple d’identificació del poliacetat de vinil i un 

sistema de documentació que facilités el treball. 

Les fonts principals per a l’obtenció de la informació sobre pintura mural 

traspassada van ser l’escassa bibliografia especialitzada en l’àmbit de la 

conservació i la restauració, publicacions d’història de l’art, cròniques en 

publicacions locals, butlletins dels museus d’art i la consulta directa a 

restauradors actius durant els anys setanta.33

Un cop revisada la bibliografia i localitzats els museus amb pintura mural 

arrencada, s’establí un calendari i una ruta d’inspeccions per fer la revisió. 

Les fitxes d’inspecció (fig. 45) van servir per recollir dades documentals i 

registrals de les obres amb possibilitat d’haver estat traspassades amb 

poliacetat de vinil, el tipus i el resultat de les proves realitzades per 

confirmar o descartar l’ús de l’adhesiu, els resultats de la inspecció de 

l’estat de conservació de les pintures i els registres fotogràfics realitzats de 

les alteracions més evidents.  

                                      
33 Entre les publicacions, van ser molt útils els butlletins del MNAC, especialment els 
números 1 (1993) i 3 (1999), i també GUDIOL, J.; ALCOLEA, S., La pintura gòtica 
catalana. Barcelona: Polígrafa, 1987. Van ser especialment rellevants, també, les 
referències orals de restauradors i tècnics actius a l’època dels trasllats. 



Fig. 45 

FICHA INSPECCIÓN  PINTURA MURAL TRASPASADA Fecha: 28-06-04 

Croquis Imagen 

IDENTIFICACIÓN 

Museo: MNAC 
Nª Inventario: varios y de diferentes códigos según 
las épocas, ver croquis adjunto 
Autor:  
Fecha: 1123 
Tema: 
Materia/Técnica: Fresco 
Procedencia: Sta.  Maria Taüll 
Ubicación: Àmbit Sta. Maria Taüll 

DATOS PROPORCIONADOS POR EL MUSEO 

Ver documentación anexa, el conjunto es complejo: 
diferentes fases de arranque, traspaso y colocación, 
también recolocaciones diferentes en los ámbitos del 
museo 
1972: juntas de PVAC 
1995: consolidación puntual y rejuntado con Plextol. 
En los informes aparecen los materiales detallados: 
Tylosse, Plextol, Primal, PVAc,... 
Barnizado con barniz de cuadros y esencia trementina

INSPECCIÓN: 
LUZ VISIBLE:
Anverso:  Diferenciar zonas según el tratamiento recibido ver croquis y documentación 
anexa. 
Pintura al fresco, textura de tela fina media en algunas zonas.  
- Algunos brillos por la aplicación de barniz de cuadros y esencia de Trementina en zonas 
tratadas con caseinato. 
- Levantamientos brillantes importantes con “explosiones” de capa pictórica en zonas 
tratadas con Vibatex. 
- Zonas tratadas con mixto de caseinato y resina sintética: algunos brillos pero sin 
levantamientos o crestas de pintura. 
Reverso:  No se puede observar aunque por transparencia se observa en alguna zona la 
cuadrícula de costillas de listones que dan estructura y donde se enganchan las telas

AUMENTO LUPA:
Se observan residuos de PVAC y otras resinas sintéticas en las zonas tratadas con estos 
productos. En las  
zonas traspasadas con caseinato sólo se ven residuos de resinas sintéticas en las juntas o 
puntualmente en alguna zona que ha sido consolidada. 

FLUORESCENCIA UV: 
No significativa en ninguna parte 
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Durant el desenvolupament del projecte d’investigació, no ens vam poder 

permetre prendre mostres de totes les pintures potencialment traspassades 

amb poliacetat de vinil per poder-lo identificar al laboratori com s’ha fet 

amb les pintures negres de Pedralbes. Vam poder obtenir mostres d’un 

nombre limitat de pintures, en primer lloc perquè a priori no teníem cap 

indici del nombre de pintures que caldria sotmetre a anàlisi un cop 

descartades les que clarament no estaven traspassades amb PVAc, i a l’hora 

de determinar el cost del projecte d’investigació, les partides econòmiques 

per a anàlisis era necessari quantificar-les en una despesa concreta. I en 

segon lloc, perquè els titulars de la custòdia de les obres no haurien 

acceptat de bon grat un mostrejat d’un nombre elevat de pintures, tenint en 

compte que la presa de mostres constitueix en alguna mesura una agressió, 

per bé que mil·limètrica, a les obres a estudiar.  

Es va establir un protocol d’inspecció molt simple per agilitar les 

inspeccions. Els passos que es duien a terme un cop al museu eren els 

següents (fig. 46):

� Fotografia general de l’obra i presa de dades registrals (número 

d’inventari, procedència, localització al museu). 

� Recollida d’informació del museu, si n’hi havia (fitxes de catàleg, 

publicacions en butlletins, monografies...). 

� Croquis de la peça, en cas que fos part d’un conjunt i la seva 

identificació fos complexa. 

� Inspecció amb llum visible i fotografies. 

� Inspecció amb lupa amb llum LED rasant i fotografies. 

� Inspecció amb llum ultraviolada i fotografies. 

� Prova sobre l’adhesiu amb reactiu de Lugol (iode-iodur). 

� Obtenció de mostres, si es considerava necessari, després d’obtenir 

l’autorització dels responsables del museu.  

Un cop acabada la tasca al museu es realitzava l’anàlisi de les mostres 

obtingudes amb reactius, FTIR, microscopia òptica i electrònica. 



Fig. 46 Diferents passos del procés de reconeixement de les pintures murals traspassades: amb lupa i llum LED tangencial, amb llum ultraviolada, i
prova del reactiu de Lugol (reactiu, aplicació i resultat positiu). 



159

La petita prova amb la solució de iode-iodur (reactiu de Lugol) sobre 

l’adhesiu de traspàs que aflora en algunes zones de les pintures 

traspassades dóna una coloració intensa, marronosa-violada, en cas que es 

tracti de poliacetat de vinil. La zona on es realitza la prova amb el reactiu 

s’esbandeix amb aigua destil·lada, per tal de minimitzar el residu del reactiu 

en la superfície de l’adhesiu. El mètode és molt simple però eficaç, i s’ha 

contrastat amb proves de laboratori per comprovar-ne els resultats, tant en 

casos reals com en proves patró al laboratori, amb poliacetat de vinil de 

diverses marques i amb altres adhesius i materials presents en pintures 

murals arrencades, per tal de descartar errors o interferències. Els materials 

provats amb el reactiu de Lugol han estat: caseïnat càlcic sol i amb un 5% i 

un 10% de poliacetat de vinil –usat per millorar la plasticitat del caseïnat–,

teles de cotó, engrut de farina, cola forta, cola de conill, goma laca, Paraloid 

B-72, Plextol B-500, Primal AC33, Mowilith, Mowilith DM 5, Klucel, Tylosse i 

cola blanca neutra Lineco. 

Finalment, la informació obtinguda s’està transferint als museus juntament 

amb unes recomanacions de conservació preventiva i uns consells de 

tractament en cas que les institucions dipositàries considerin necessari 

intervenir en les pintures traspassades. 

Aquest projecte, finalitzat el 2005, té continuïtat amb l’acceptació recent 

per part del Ministeri d’un nou projecte d’investigació al mateix equip 

d’investigadors,34 amb el títol «Identificación de patologías causadas por el 

PVAc en bienes culturales. Propuestas de tratamiento» (amb referència 

HUM2006-05345/ARTE).  

En aquest nou projecte es pretén realitzar l’estudi de les patologies 

causades pel poliacetat de vinil (PVAc) sobre altres tipus de materials i el 

possible tractament o procés de reversibilització dels danys causats pel 

poliacetat de vinil. El  nou projecte inclou obres tractades fora de l’àmbit 

                                      
34 Ampliat amb la presència del Dr. Antoni Palet (químic) i Cristina Ruiz 
(restauradora de material d’arxiu), ambdós professors de la secció de conservació-
restauració de la Universitat de Barcelona. 
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català. Hi col·laboren el Museu Nacional d’Art de Catalunya,35 el Museo 

Arqueológico Nacional,36 i el Centro de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales de Castilla y León.37

                                      
35 Amb la participació dels Drs. Antoni Moré (químic) i Núria Pedragosa 
(restauradora de pintura), i Carme Ramells (restauradora de material d’arxiu). 
36  Amb la participació de les Sres. Carmen Dávila (arqueòloga i restauradora) i Mª 
Antonia Moreno (historiadora de l’art).  
37 Amb la participació de la Sra. Cristina Escudero (restauradora). 
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IV 

La mort i les pintures negres 

 

Iconografia de les pintures negres 

 

Hem vist en els capítols precedents d’on provenen les pintures negres, quin 

és el seu context, tant físic com històric, quina ha estat la seva història 

material i els processos de canvi que han patit durant els darrers trenta 

anys. Coneixem quin és l’estat de la situació i podem emprendre mesures 

paliatives contra els processos de degradació que s’estan produint i corregir 

els factors degradants que hi estan relacionats. Fins ara, però, no hem 

parlat de què representen, què signifiquen i per què es van executar unes 

pintures tan diferents de la resta de les que coneixem conservades.  

 

Entendre el significat i el motiu, en la mesura que sigui possible, de la 

realització de les pintures negres ens aporta un coneixement que no té a 

veure amb la seva realitat física sinó amb la seva significació simbòlica: qui 

les va encarregar i en feia ús era capaç de llegir el contingut simbòlic del 

missatge que hi ha en les pintures negres, missatge que a nosaltres se’ns 

oculta per la pèrdua de referents culturals entre el moment de la seva 

realització i l’actualitat. 

  

Conèixer els aspectes simbòlics de la iconografia de les pintures negres 

potser no ens aporta informació sobre els processos de degradació que 

pateixen, però ens pot ajudar a entendre la seva fragilitat, per què van ser 

fetes ràpidament i possiblement sense voluntat de perdurar i, sobretot, què 

volien expressar els qui les van encarregar i utilitzar en l’època en què van 

ser realitzades i usades.  Així mateix, la comprensió dels significats i dels 

aspectes simbòlics de les obres en procés d’estudi i de conservació-

restauració ens ha d’ajudar a considerar en la seva justa mesura alguns 



 162

aspectes físics que, altrament, per ignorància, potser hauríem infravalorat  

o passat per alt. 

 

El primer contacte visual amb les pintures no és fàcil. La fragmentació amb 

què ens han arribat i les intervencions d’arrencament, traspàs i restauració 

que han sofert no ajuden a fer més entenedor el seu aspecte i, sovint, 

aquesta dificultat de lectura, juntament amb la falta de vistositat de colors i 

el fet de no representar unes imatges de lectura immediata, fan que 

l’interès de l’observador decaigui.  

 

Ja hem fet notar anteriorment la falta de publicitat que es va donar a les 

pintures en el moment del seu descobriment, i si bé és cert que la 

immediatesa de la necessitat d’arrencar-les i la importància de la troballa de 

part de l’espai identificat com el palau de la reina van eclipsar les pintures, 

també ho és que les pintures no són artísticament de primer ordre, i que el 

tema o motiu que amaguen és força críptic. Es podria pensar que la filmació 

de l’arrencament, trasllat sobre nou suport i restauració per part de l’EMAV1 

és mostra d’atenció per les pintures, però l’interès documental de la filmació 

és el procés mateix d’arrencament i traspàs, i no pas pròpiament les 

pintures que, certament, no ha quedat documentat que despertessin un 

interès ni tan sols moderat entre els estudiosos de la pintura mural o del 

monestir de Pedralbes. 

 

En ser descobertes, les pintures negres van ser identificades ràpidament 

com a pintures funeràries, tot i que no es va aprofundir en l’atribució 

temàtica i, malgrat la falta de referents o paral·lels amb altres casos de 

pintures similars, que no han aparegut fins ara, no s’ha qüestionat mai 

aquesta atribució. Els rituals funeraris a l’edat mitjana, com veurem, eren 

complexos i estaven sotmesos a una pressió important per part de l’Església 

que, en aquells temps, estava en un procés agitat d’establiment de 

principis, símbols i litúrgies en competència directa amb els provinents 

                                       
1 Pintura mural gòtica. Pedralbes. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Escola 
Municipal de Formació Professional en Mitjans Audiovisuals. Guió i text de l’equip 
tècnic i serveis de restauració del Museu d’Art de Catalunya, 1974. Filmació en 16 
mm. Vegeu l’apèndix documental. 
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d’altres religions properes, de rituals pagans i de les nombroses derivacions 

«herètiques» que encara, als segles XIII i XIV, no s’havien superat. 

 

El pes de la intenció simbòlica i la falta de voluntat artística en l’elaboració 

de les pintures negres ha fet que se les hagi considerades sempre com a 

pintures de segon ordre. El cert és que no són comparables en qualitat 

tècnica ni en rellevància artística amb altres pintures murals gòtiques 

contemporànies, com les de la cel·la de sant Miquel, pintades per Ferrer 

Bassa, o el Calvari de la sala de l’Abadia, per citar dos casos al mateix 

monestir de Pedralbes, o amb altres pintures murals gòtiques de les 

nombroses que s’han conservat en territori català. Però tenen l’interès de 

ser, potser, l’únic exponent que ens ha arribat, fins avui, d’una tradició 

funerària profundament arrelada a l’època medieval. 

 

Una primera mirada atenta a les restes de les pintures ens pot fer veure la 

semblança de les pintures amb una tela pintada o la figuració d’un tapís. La 

semblança està reforçada, sobretot, per la simulació d’un serrell que separa 

els dos camps principals de la composició: el superior amb les lletres del 

que s’ha interpretat com les restes d’un Ave Maria, i l’inferior, un camp 

negre amb tres fileres de filacteris amb una inscripció i un recipient a 

l’interior, que es repeteixen de manera seriada com un motiu recurrent. El 

serrell és un element ornamental de passamaneria i no tindria motiu de ser 

en una pintura que no imités un teixit.  

 

La tradició medieval (i posterior) de pintar o representar teixits és molt 

estesa i es pot observar en tota mena de pintures murals, retaules i 

escultures, bé sigui en els vestits més o menys rics dels personatges 

representats o bé com a guarniment de l’espai que aquests ocupen. Al 

mateix monestir de Pedralbes en tenim exemples en els retaules i en les 

pintures murals de la cel·la de Sant Miquel (fig. 47). La circumstància que 

ens apareguin representacions de teixits en les pintures correspon, 

naturalment, al fet que era habitual l’ús dels teixits en forma de cortinatges, 

tapissos o catifes, més o menys rics, per guarnir i escalfar els espais 

habitats de les classes benestants, i també per guarnir l’església en les 

diferents cerimònies litúrgiques. 



Fig. 47 

Exemples de teixits pintats a les escenes de 
l'Anunciació, el Triomf de la Mare de Déu i la 
Coronació de la Mare de Déu, a la capella de 
Sant Miquel (1346-48),  i en el retaule de la 
Mare de Déu i el Nen (inv. MMP-MHCB 
147.282) del segle XVI, totes al monestir de 
Pedralbes. 
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Es dóna també la circumstància de trobar pintura mural imitant teixits 

decorant els murs de diversos espais, la qual cosa indica fins quin punt els 

teixits eren valorats, no només com abrics dels murs, sinó com elements 

decoratius per sí mateixos. Al mateix monestir de Pedralbes n’hi ha també 

diversos exemples (fig. 48): des de les cortines negres i llises pintades als 

murs de la sala de l’Abadia, passant pel dosser de domàs pintat a les voltes 

del cor baix (vegeu fig. 5, al capítol I), els tapissos pintats (l’original i el 

posterior, de finals del segle XV) que decoren i emmarquen la Mare de Déu 

dels Desemparats a la sala capitular, els tapissos pintats del segle XVI de la 

sala de l’Àngel, els dos frontals d’altar sobre dues lloses, imitant teixits 

pintats al fresc i brunyits (de datació imprecisa entre el XVII i el XVIII), i els 

cortinatges pintats que, segons el contracte signat per l’abadessa sor 

Francesca Ça Portella amb Ferrer Bassa el 1346, decoraven el fris inferior 

de les pintures de la cel·la de sant Miquel, de color vermell, i que no s’han 

conservat sencers però apareixen, puntualment, sota els escrostonats de 

diversos repintats fets al llarg dels segles. 

 

Per altra banda, un mur amb un teixit pintat, que lògicament no compleix la 

funció de mantenir la cambra calenta com un autèntic teixit, té l’avantatge 

d’un manteniment molt més senzill. El mur pintat, a més, no exclou que 

pugui ser cobert a l’hivern per veritables tapissos de tela que abriguin la 

cambra, i descobert a l’estiu sense que l’espai quedi despullat. La necessitat 

de conservació del tapís pintat és pràcticament nul·la en comparació amb 

les operacions de neteja dels tapissos teixits, i no presenta els riscos, per 

exemple, de ser niu de paràsits o de cremar-se amb el foc dels brandons i 

les candeleres de l’època.  

 

La composició formal de les pintures negres, amb la disposició d’un camp 

superior o fris amb una llegenda i un camp inferior, més ample, amb els 

motius ornamentals, separats per un serrell, la trobem també en teixits del 

segle XIV que hem pogut observar, bé en altres pintures o bé conservats, 

com el Frontal d’altar amb Jesús i els evangelistes, teixit valencià de final 

del segle XIV (c. 1393) de Sant Joan de les Abadesses, conservat al Museu 

Episcopal de Vic (MEV 625). 



Fig. 48 

Exemples de teles pintades al monestir de Pedralbes: Tapís original de la Verge dels Desemparats a
la sala Capitular: es veuen els plecs de les cortines, les anelles i els claus per penjar-les, també
pintats; Cortines de l'Abadia, pintades en gris amb una sanefa vermella a la part superior; Detalls de
la passamaneria dels dos frontals d'altar pintats al fresc sobre llosses i brunyits.  
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Sembla clar, doncs, que les pintures negres representen un teixit o tapís de 

color negre amb filacteris de color blanc. L’atribució funerària de les 

pintures la podem establir a través de la interpretació dels escassos 

elements significatius que permeten fer-ne una anàlisi iconogràfica: podem 

analitzar els colors negre i blanc, la forma dels filacteris i el recipient del seu 

interior. 

 

 

El color  

 

El color de les pintures negres és únicament el negre sobre el blanc del 

morter de calç que es deixa traslluir a través de les lletres superiors, el 

serrell i els filacteris amb el recipient inclinat. No hi ha cap altre color2, i les 

anàlisis químiques han confirmat que no es tracta, a diferència del que ha 

suggerit algun estudiós, del producte de cap alteració dels pigments 

originals. Es tracta de negre de carbó vegetal, anomenat també negre de 

vinyes quan s’obté de crema de sarments. La seva composició química és 

únicament el carboni.3 

                                       
2 En les diferents teories òptiques sobre el color i la llum, el blanc i el negre no són 
pròpiament colors. Són o bé la suma de tots els colors o bé la manca de qualssevol 
d’aquests.  
Des de la perspectiva de la física de la llum, la llum blanca és la suma de les 
longituds d’ona de totes les freqüències de la llum visible, i per tant de tots els 
colors. Si fem passar un feix de llum blanca a través d’un prisma, el feix de llum es 
difracta i es descompon en tots els colors de l’arc de sant Martí; és a dir, se 
separen les diferents longituds d’ona que configuren el feix de llum blanca. El 
negre, en conseqüència, és la manca de llum visible. No hi ha llum visible en el 
negre, i per això no hi ha color. 
D’altra banda, des de la perspectiva de la teoria dels colors entesos com a matèria i 
no com a llum, la suma de tots els colors genera el negre, mentre que el banc seria 
la manca de tot color, el no-color. 
Tant amb una teoria amb l’altra, el blanc i el negre són, doncs, extrems oposats: la 
plenitud i la buidor en el cas de la llum, i la buidor i la plenitud en el cas de la 
matèria. En tots dos casos és fàcil de veure-hi l’oposició dels contraris. 
3 A la fitxa del catàleg de l’exposició Barcelona restaura es diu que el pigment és 
negre de fum. L’anàlisi química ha desmentit aquest extrem i ha identificat negre 
de carbó, com hem indicat anteriorment. El negre de fum, compost també de 
carboni únicament, i utilitzat des de l’antiguitat romana, és sutge desgreixat que es 
recollia, per a l’ús com a pigment, de l’interior dels tubs de sortida de fum d’estufes 
i cuines. Per diferenciar el negre de carbó del negre de fum en una mostra de 
pintura cal recórrer a l’estudi morfològic de les partícules del pigment, ja que des 
d’una anàlisi química ambdós pigments tenen la mateixa composició (carboni). Les 
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La simbologia dels colors negre i blanc ens remeten directament a una 

oposició de contraris, a la mort i a la resurrecció. El negre és l’absència de 

llum i, per tant, de vida. És la nit, és la fi de la llum, el color del dol. És 

també un color iniciàtic, perquè per renéixer cal haver mort. Cal que passi 

la nit perquè torni la llum del dia. La llum i el blanc són símbols de la vida, 

del coneixement, de la veritat, de la revelació. Les cerques efectuades a les 

diferents fonts bibliogràfiques consultades sobre simbologia ens confirmen 

aquest coneixement fortament arrelat a la nostra tradició cultural. Així, 

Frédéric Portal, a finals del segle XIX, ens diu el següent:4 

 

«El negro, símbolo del mal y de lo falso, no es un color, sino la 

negación de todos los colores y de cuanto éstos representan.» (p. 15) 

 

«Los romanos anotaban con tiza los días fastos, y con carbón los 

nefastos.» (p. 25) 

 

«La iniciación o regeneración del alma daba comienzo con una 

imagen de la muerte; los iniciados en los misterios iban vestidos de 

blanco, y los neófitos de la Iglesia primitiva llevaban una túnica 

blanca [...]» (p. 22) 

 

«El Apocalipsis promete vestiduras blancas a los que venzan, y ya no 

estarán sujetos a una segunda muerte, y los sudarios blancos [...] 

manifiestan el dogma de la inmortalidad del alma.» (pp. 27-28) 

 

«El blanco es el símbolo de la verdad absoluta, por eso el negro tenía 

que ser inevitablemente el símbolo del error, de la nada, de aquello 

que no es. [...] El blanco refleja todos los rayos luminosos, el negro 

es la negación de la luz.» (p. 83) 

                                                                                                                

partícules de carbó s’identifiquen perquè conserven fragments de la morfologia de 
les cèl·lules vegetals de la fusta d’origen. Les de negre de fum no tenen cap tipus 
de forma cel·lular ni cristal·lina.  
4 PORTAL, FRÉDÉRIC, El simbolismo de los colores. En la antigüedad, la Edad Media y 
los tiempos modernos. Palma de Mallorca: Olañeta, 2000. 
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«La mezcla del blanco y el negro, o color gris, fue en el cristianismo 

el emblema de la muerte terrestre y de la inmortalidad espiritual. En 

Europa, el luto es negro primero, luego gris y finalmente blanco, 

triple símbolo de la inmortalidad que se eleva del seno de la muerte. 

En las pinturas religiosas del medioevo, el gris representa la 

resurrección de los muertos, y particularmente la resurrección de la 

carne; la unión de los dos colores distintivos de la Divinidad y la 

materia reflejaba bastante bien ese dogma del alma que cobra una 

nueva sustancia corporal en su nueva patria.» (p. 143) 

 

«La regeneración solo puede adquirirse por medio de la acción divina; 

los regenerados están en Dios, y sus vestiduras blancas dan fe de su 

admisión en las antesalas celestes.» (p. 148) 

 

Per la seva banda, Jean Chevalier i Alain Gheerbrant, al seu Diccionario de 

símbolos donen aquesta explicació del negre:5 

 

«En cuanto imagen de la muerte, de la tierra, de la sepultura o de la 

travesía nocturna de los místicos, el negro se vincula también con la 

promesa de una vida renovada, así como la noche contiene la 

promesa de la aurora y el invierno de la primavera. Sabemos además 

que en la mayor parte de los misterios antiguos, el mystes devia 

pasar ciertas pruebas de noche o cumplir unos ritos en un 

subterráneo oscuro. Del mismo modo en nuestros días, los religiosos 

y las religiosas mueren al mundo en un claustro.» 

 

I en parlar-nos de la mort, aquests autors reprenen la simbologia del 

passatge cap a un nou estat: 

 

«Muerte. [...] nos introduce en los mundos desconocidos de los 

infiernos o los paraísos; lo cual muestra su ambivalencia análoga a la 

de la tierra, y la vincula a los ritos de pasaje. Es revelación e 
                                       
5 CHEVALIER, JEAN; GHEERBRANT, ALAIN, Diccionario de los símbolos. Barcelona: Herder, 
1996 (1999, 6ª ed.). 
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introducción. [...] Aunque es hija de la noche y hermana del sueño, 

posee como su madre y hermano el poder de regenerar.» 

 

També Hans Biedermann, en la traducció al francès de la seva obra,6 recull 

el simbolisme del color negre com a color de la mort, i la mort com a procés 

iniciàtic que porta implícita la resurrecció: 

  

«Le noir du deuil et de la pénitence est en même temps une 

promesse de résurrection future, au cours de laquelle il s’éclaircit et 

passe au gris puis au blanc.» 

 

Així, doncs, el negre s’identifica amb la mort, amb l’error, amb la penitència 

i amb la nit i, igual que la nit inclou una promesa d’un nou dia, la mort 

inclou la promesa de la resurrecció mitjançant una progressiva 

transformació cap al blanc, passant pel gris, en un procés d’il·luminació, de 

revelació i de coneixement.  

 

 

Els filacteris 

 

Els filacteris es repeteixen, com hem dit, en tres sèries horitzontals 

intercalades a distàncies regulars sobre el fons negre del camp inferior: 

tenen tots la mateixa forma de lletra omega majúscula, �, o també podríem 

dir que tenen forma de pont. 

 

Tant un cas com l’altre, la lletra omega i el pont ens remeten a una 

simbologia funerària. 

 

Des de l’antiguitat clàssica i en el cristianisme primitiu, la lletra omega (�) 

simbolitza la fi. És la darrera lletra de l’alfabet grec, i juntament amb la 

lletra alfa (A), primera lletra, apareixen en nombroses representacions 
                                       
6 BIEDERMANN, HANS, Encyclopédie des Symboles. París: Le Livre de Poche, 1996. «El 
negre del dol i de la penitència és al mateix temps una promesa de resurrecció 
futura, en el transcurs de la qual s’aclareix i es transforma primer en gris i després 
en blanc.» Hi ha també edició castellana: BIEDERMANN, HANS, Diccionario de 
símbolos. Barcelona: Paidós, 1993. 
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iconogràfiques de Crist com a principi i final de totes les coses, tal com es 

cita a Crist a l’Apocalipsi. Chevalier i Gheerbrant,7 en parlar de la simbologia 

de l’alfa i l’omega citen els passatges de l’Apocalipsi on Crist és definit com 

a principi i fi (A i �): 

 

«Alfa y Omega: [...] 2. El autor del Apocalipsis atribuye estas dos 

letras a “Jesucristo, el testigo fidedigno, el primogénito de los 

muertos, el príncipe de los reyes de la tierra... Yo soy el alfa y la 

omega, dice el señor Dios. Él es, el que era y el que ha de venir, el 

amo-de-todo” (Ap 1, 4-8). Eso significa que Cristo es el principio y fin 

de toda cosa. Es la expresión helenizada del pensamiento de Isaías 

[...] La revelación se ha precisado en el Apocalipsis: “Y dijo el que 

estaba sentado en el trono: ’He aquí que hago el universo nuevo’. Y 

añadió ’Escribe: estas palabras son ciertas y verdaderas.’ Y me dijo 

también: ’¡Hecho está! Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el 

fin.’” 3. [...] El punto omega (según Teilhard de Chardin) simboliza el 

término de esta evolución hacia la noosfera, la esfera del espíritu, 

hacia la cual convergen todas las conciencias y donde lo humano 

sería, de alguna suerte, divinizado en el Cristo.»  

 

En les pintures negres no hi apareix la lletra alfa, si més no en el que ens 

resta del que van ser les pintures, però els filacteris en forma d’omega ens 

remeten clarament a una representació de la fi. També Hans Biedermann8 

confirma aquesta simbologia de l’alfa i l’omega: 

 

«Alfa y Omega, la primera y la última letras, respectivamente, del 

alfabeto griego creado, según la leyenda, por las tres diosas del 

destino, las Moiras (Parcas), símbolo que se dio en la época 

helenística a Dios como principio y fin del cosmos. Base para este 

simbolismo lo constituyen palabras bíblicas como ’yo soy el primero y 

el último, no hay Dios fuera de mi’ (Isaías, 44, 8). [...] En el 

Apocalipsis de Juan (1, 8), el Creador, el ’Señor y Dios, el que es y 

era y el que viene’ se designa a sí mismo como el alfa y omega. Las 
                                       
7 CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., Diccionario… (op. cit.). 
8 BIEDERMANN, H., Diccionario… (op. cit.). 
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dos letras solían emplearse en el adorno de sepulcros cristianos para 

indicar que el difunto había considerado a Dios como su principio y su 

fin último.»  

 

I també trobem la identificació del símbol a l’obra de José Antonio Pérez-

Rioja:9 

 

«Alfa y Omega. Estas dos letras griegas, primera y última del 

alfabeto, simbolizan por esto mismo, el principio y el fin de todas las 

cosas [...] En el cristianismo significa a Dios-Hijo. En el Crismón o 

símbolo de Cristo aparecen siempre estas dos letras unidas, y 

significan la totalidad.»  

 

Per la seva part, Juan Eduardo Cirlot,10 en parlar de la simbologia de la 

lletra omega, la vincula amb la destrucció anunciada a l’Apocalipsi, que 

enllaça amb la promesa de resurrecció de les ànimes pures que han seguit 

Crist, després del Judici Final. Aquesta promesa de salvació o resurrecció és 

la que es recollia en la simbologia del color negre i de la mort, com hem vist 

abans: 

 

«Alfa y omega. [...] inicial y terminal del alfabeto, significan por ello 

el principio y el fin de todas las cosas, sentido con el que aparecen 

con gran frecuencia en el arte románico. [...] Alfa se relaciona con el 

compás, atributo del Dios creador, mientras la omega se asemeja a la 

lámpara, al fuego de la destrucción apocalíptica.»  

 

Pensem, també, que és rellevant destacar la similitud dels filacteris de les 

pintures negres, i la de la pròpia lletra omega, amb un pont o arc. Aquest 

fet afegeix a la simbologia aportada per la lletra omega com a final de totes 

les coses, la simbologia del pont com a pas sobre un riu o un abisme, el 

símbol del trànsit per un estat (la mort i, dintre de la mort, el purgatori) 

                                       
9 PÉREZ-RIOJA, J.A.,  Diccionario de símbolos y mitos. Madrid: Tecnos, 1980. 
10 CIRLOT, J.E., Diccionario de símbolos. Madrid: Siruela, 2000. 
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que porta des de la riba de la mort en una vida humana a la riba de la vida 

de l’ànima en el regne del Cel. Així ho recullen Chevalier i Gheerbrant:11 

 

«El simbolismo del puente, en cuanto permite pasar de una ribera a 

otra, es uno de los más universalmente extendidos. Este paso es el 

de la tierra al cielo, el del estado humano a los estados 

suprahumanos, el de la contingencia a la inmortalidad. [...] Se 

advierten pues dos elementos: el simbolismo del pasaje, y el carácter 

frecuentemente peligroso de este paso, que es el de todo viaje 

iniciático.»  

 

També ho recull Cirlot:12 

 

«Puente. [...] el puente simboliza siempre el traspaso de un estado a 

otro, el cambio o el anhelo de cambio. Como decimos, el paso del 

puente es la transición de un estado a otro, en diversos niveles 

(épocas de la vida, estados del ser), pero la “otra orilla”, por 

definición es la muerte.»  

 

I Frédéric Portal13 ens recorda la idea de trànsit i d’iniciació que es vinculen 

tant a la mort física com a l’adopció de la vida espiritual, en tant que suposa 

una renúncia o «mort» de la vida terrenal, i reprèn el simbolisme de la mort 

com a ritu iniciàtic, que concorda amb la simbologia del pont com a 

passatge o ritus d’iniciació: 

 

«El hombre que se regenera, es decir, el hombre que se espiritualiza, 

se desprende del hombre carnal y atraviesa las puertas de la muerte 

para entrar en el santuario de la vida. Morir es ser iniciado en los 

misterios mayores.»  

 

Pel que fa als filacteris, queda pendent poder analitzar el significat de la 

inscripció del seu interior, de moment sense desxifrar, que ens hauria 

                                       
11 CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., Diccionario… (op. cit.). 
12 CIRLOT, J.E., Diccionario… (op. cit.). 
13 PORTAL, F., El simbolismo... (op. cit.), p. 152. 
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d’acabar d’aclarir la significació de les pintures negres. Sembla lògic pensar 

que en un context funerari com el que es va configurant a través de la 

interpretació dels símbols que hem vist fins ara –el color negre, la forma de 

lletra omega i/o de pont dels filacteris–, la inscripció del text de l’interior 

molt possiblement sigui una invocació a Déu en favor de l’ànima de la 

persona o persones difuntes.  

 

 

Recipient 

 

El darrer element que podem analitzar des del punt de vista iconogràfic és 

el recipient inclinat que trobem sota els filacteris, entremig dels dos braços. 

A la descripció de l’objecte que fa M.À. Alarcia a la fitxa de les pintures 

negres,14 presenta l’objecte  de la següent manera: 

 

«Al centre de l’espai de cada una [filacteri] apareix un motiu 

ornamental que representa una peça de ceràmica semblant a un bol 

amb quatre peus, o potser un cascavell, ja que el dibuix no és massa 

nítid.»  

 

I més endavant, en parlar de la significació, ens diu: 

 

«La inscripció superior que sencera devia dir AVE MARIA GRATIA PLENA 

ens porta a una motivació de tipus religiós, i el color negre a una de 

funerària, que es reafirma pel bol caigut que centra cada un dels 

filacteris. Des de l’antiguitat clàssica la figura del recipient caigut o 

trencat fou símbol de la mort, representada pel vessament de la vida 

o de l’esperit. 

 

»Tots els indicis ens porten a la conclusió que les pintures provinents 

de Pedralbes foren fetes amb una finalitat de tipus necrològic 

semblantment a certs tapissos i robes que es feien servir per a 

aquestes ocasions citats sovint en documents de l’època. La 

                                       
14 Vegeu ALARCIA, M.À., «16. Pintura funerària...» (op. cit.), pp. 66-67.  
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improvisació i la fragilitat de la seva realització porten a deduir que 

foren fetes per a poc temps.» 

 

Certament pensem que la descripció i l’anàlisi feta per M.À. Alarcia són 

correctes en tant que identificació del tapís i l’adscripció de les pintures al 

grup de les «funeràries». Com ja hem vist, l’anàlisi de la simbologia dels 

elements de les pintures, fins ara, reforça aquesta hipòtesi.  

 

L’anàlisi del darrer element figuratiu de les pintures negres s’ha emprès per 

dues vies diferents. En primer lloc, a rel de la identificació del recipient 

caigut o trencat com a símbol de la mort, o del vessament de l’esperit, i 

després d’haver examinat de prop l’objecte per descartar que es tractés 

d’un cascavell, hem buscat, com hem fet amb els altres elements estudiats 

fins ara, el significat simbòlic de «recipient» sota diferents denominacions: 

vas, gerra, gerro i bol, i hem pogut confirmat que, efectivament són símbol 

del cos com a receptacle de la vida i de la fertilitat.  

 

«Vaso. [...] El “vaso lleno”, relacionado con la planta de la vida, es un 

emblema de fertilidad.»15  

 

«vaso, vasija, jarrón, cuenco: [...] el cuenco encierra en formas 

diferentes el elixir de la vida, es un depósito de vida.»16  

 

«Vaso. En el sistema jeroglífico egipcio significa reposo y recepción, 

Para algunos pueblos, y en general en la Edad Media, aparece como 

contenedor de un tesoro y con el mismo sentido. En alquimia el vaso 

hermético significa siempre la unión entre las maravillas que se 

operan, tomando un matiz de seno materno y útero, ya que de él 

saldrá la nueva forma. El vaso lleno es emblema de fertilidad, lo es 

de la Virgen María, así como de varias catedrales españolas. En las 

tumbas cristianas de los primeros siglos aparecen diversos vasos 

esculpidos o pintados, significando el cuerpo humano. Y así dice San 

Pablo ’Que cada uno de vosotros sepa conservar su vaso en la 
                                       
15 CIRLOT, J.E., Diccionario… (op. cit.). 
16 CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., Diccionario… (op. cit.). 
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santificación’. Cuando se ve un vaso con dos palomas, se expresa la 

idea de que el vaso es el cuerpo enterrado y las palomas el alma que 

se escapa de él. Según Martigny estos vasos han sido considerados 

como un presagio de elección y de santificación, siendo los llamados 

los elegidos por la voz de Dios mismo desde los vasos de elección. 

Finalmente se les da también un sentido eucarístico.»17  

 

Per oposició, el vas trencat o inclinat, seria un recipient sense contingut, o 

amb el contingut vessat, el que podria simbolitzar, com diu M.À. Alarcia el 

vessament de l’esperit o bé de l’ànima en el moment de la mort. 

 

Al mateix temps, hem valorat la significació del possible líquid contingut en 

el recipient i, després de descartar altres líquids com el vi, l’oli o la llet,18 

veiem efectivament que l’aigua és símbol de la vida. Així, Chevalier i 

Gheerbrant,19 en parlar de l’alfa i l’omega i citant el llibre de l’Apocalipsi ens 

transcriuen aquest fragment significatiu: 

 

«Al que tenga sed, yo le daré gratis de la fuente del agua de la vida. 

Tal será la parte del vencedor. Yo seré su Dios y el será mi hijo.[...] 

agua, símbolo de la vida, convertida en símbolo del espíritu, fuente 

de la vida espiritual [...]»  

 

Es referma així, doncs, que la pèrdua del contingut del recipient pot 

simbolitzar la pèrdua de la vida (física o espiritual), reforçant la significació 

funerària de les pintures negres.  

 

                                       
17 MORALES MARÍN, J.L., Diccionario de iconología y simbología. Madrid: Taunus, 
1986. 
18 El vi és símbol de la sang de Crist i es presenta iconogràficament dins d’un calze 
en la tradició cristiana. És també, en tant que sang de Crist, aliment i energia per a 
la fe. Pel que fa  a l’oli, forma part de la litúrgia cristiana en diferents rituals, entre 
els quals el baptisme i l’extremunció, i és símbol de Crist: en grec clàssic Christos 
significa l’«Ungit». No sembla pertinent que el recipient de les pintures negres 
vessés l’oli. Pel que fa a la llet, simbolitza l’Esperit Sant, l’aliment amb què la Verge 
Maria nodrí el seu fill. Descartem aquests tres possibles continguts del recipient 
vessat de les pintures negres, ja que si com sembla el recipient simbolitza el cos 
humà que deixa la vida, els tres líquids esmentats no la representarien, ni tampoc 
l’esperit o l’anima del difunt. Vegeu BIEDERMANN, H., Diccionario... (op. cit.). 
19 CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., Diccionario… (op. cit.). 
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La segona via que s’esmentava abans, ha estat intentar identificar el tipus 

de recipient que ens apareix a les pintures negres, i amb aquesta finalitat 

hem recorregut a la bibliografia i als seus autors.20 Hem pogut contrastar 

directament amb Julia Beltrán de Heredia, arqueòloga i subdirectora del 

Museu d’Història de la Ciutat, la identificació del recipient i han anat sortint 

aspectes interessants que canvien lleugerament la interpretació que 

n’havíem fet fins ara. 

 

En primer lloc, sembla força segur que el recipient no és de ceràmica sinó 

de metall, possiblement de plata i menys probablement estany o plom. El 

fet determinant que ha fet precisa la determinació són les tres petites potes 

esfèriques que hi ha a la base (no quatre com apunta Alarcia; els tres peus 

donen al recipient una estabilitat perfecta en superfícies irregulars), i la 

simulació de gallons o estries globuloses a la superfície representada del 

recipient.  

 

No hi ha referents de recipients de ceràmica amb potes esfèriques com les 

que es poden observar als recipients de l’interior dels filacteris de les 

pintures negres. Els recipients de ceràmica solen tenir una base circular 

sobre la qual descansa, sencera, la resta del recipient. En canvi els peus 

esfèrics són típics de l’orfebreria, i confereixen a la peça una major 

elegància i aparença de lleugeresa, al mateix temps que contribueixen a la 

seva estabilitat. Així mateix, són molt comuns en l’orfebreria les 

decoracions en forma de gallons o estries globuloses, que tenen el seu 

origen en les estries de les petxines.  

 

És cert, però, que molta ceràmica medieval té decoracions pintades que 

imiten els gallons de les peces d’orfebreria, i que al mateix monestir de 

                                       
20 Vegeu el catàleg de l’exposició Del rebost a la taula. Cuina i menjar a la 
Barcelona gòtica. Madrid: Electa, Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, 1994. 
I també MOLINA I CASTELLÀ, ANNA, «Els objectes d’argent de la taula de Pere el 
Cerimoniós (1336-1387)», a La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes 
alimentaris (segles V-XVIII). XIV Jornades d’estudis històrics locals. Palma, del 29 
de novembre al 2 de desembre de 1995. Palma de Mallorca: Institut d’Estudis 
Baleàrics, 1995.
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Pedralbes n’hi ha exemples. Així mateix, en tractar-se d’una pintura que 

representa un recipient de metall (una figuració pictòrica, doncs), la 

representació dels gallons és molt similar a la que es feia per imitar-los 

sobre els recipients de ceràmica (fig. 49). 

 

Pel que fa al tipus de metall del recipient, la suposició que fos plata ve 

recolzada pel fet que les vaixelles i el parament de taula de les classes 

benestants solien ser-ho. A les taules de reis i nobles la ceràmica no hi tenia 

lloc: era un material de classes menestrals. La plata o fins i tot la plata 

sobredaurada eren els metalls habituals en els atuells de taula de les 

classes benestants.  

 

El tipus o la funció del recipient representat a les pintures negres és de 

difícil identificació. Sovint les imatges i els noms o usos dels diferents 

atuells de parament dels quals se n’ha perdut la referència són de 

correspondència difícil: per un costat tenim els noms als documents i per 

altre les imatges a les pintures, però no sempre és fàcil relacionar-los. 

 

Per les formes gallonades i la forma de receptacle amb tres peus podria 

tractar-se d’un saler. El saler a l’època medieval era un recipient obert d’on 

la sal es prenia amb els dits. No era el tipus de saler que coneixem a 

l’actualitat amb una tapa foradada per on es fa caure la sal en invertir-ne la 

posició. No solia tenir tapa, tot i que podia tenir-ne i en alguns casos es 

tancava amb clau,21 per bé que a taula s’exposava habitualment descobert, 

tal com es veu en pintures i gravats de l’època (fig. 50). El saler podia ser 

de metall a les taules més riques o bé de ceràmica a les més humils, però 

habitualment només n’hi havia un, posat davant el patriarca o la persona de 

major estatus social,22 i era l’element del parament més ric i amb major 

                                       
21 Sembla que el fet de tapar i tancar amb clau el saler era per evitar els 
emmetzinaments amb pols d’arsènic, d’un aspecte força semblant al de la sal. 
Vegeu DD.AA., Plaisirs et manières de table aux XIVe et XVe siècles. Tolosa de 
Llenguadoc: Musée des Augustins, 1992. I també MALAGUZZI, S., Il cibo e la tavola. 
Milà: Electa, 2006. 
22 Segons Silvia Malaguzzi, en casos especials de taules molt llargues, hi havia més 
d’un saler, però el més ric i gran era davant de qui presidia l’àpat, la persona de 
més rang. En un Sant Sopar de Domenico Ghirlandaio (c. 1476) l’artista pinta un 



Fig. 49 

Detall dels bols a l'interior de dos filacteris on s'observen les tres potes esfèriques, la posició inclinada i els 
gallons simulats (el de la dreta no els té simulats a l'exterior). A sota, una tapadora de ceràmica del Museu 
del Monestir de Pedralbes (MMP-MHCB 116.089), amb pintura imitant gallons molt semblants als dels 
recipient dels filacteris. I finalment una imatge de la portada del Llibre de l'art de Coch (1520) on s'hi pot 
veure un saler amb tres potes esfèriques cobert amb una tapadora que també les té. 



Fig. 50 

Compartiment i detall del 
retaule de Sant Martí de 
Tours, 1ª meitat segle XV, 
"Mestre de les figures 
anèmiques", MEV 1009-1013, 
on s'hi pot veure un saler 
amb tres potes. Damunt, 
Detall de la taula del Sant 
Sopar del retaule de la 
Magdalena, anònim, 1a meitat 
s. XVI, MMP-MHCB  147.271, 
aum un saler sense peus, 
amb base circular, 
possiblement de ceràmica. 



Compartiment i detall del saler del retaule de
Sants Pere i Andreu, MNAC, 1r terç  XV 

Fragment i detall del saler del
Sant Sopar, de Juan de Juanes,
segle XVI,  Museo del Prado nº
846
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consideració. El saler era la primera peça del parament que es posava 

damunt les tovalles i la darrera que es treia en desparar la taula. 

 

A l’inventari dels béns de la reina fet pels seus marmessors testamentaris hi 

apareix un sol saler entre l’abundant parament d’argent que constituïa 

l’aixovar de taula de la reina, descrit així per sor Sibil·la de Caixans: 

 

«Unum salierum cum suo sobre cop intus et extera, dearatum cum 

signis regalibus et de montecateno ponderantem quatordecim uncias 

et tres quarts.»23

 

Pel que fa al simbolisme de la sal i del saler, Chevalier i Gheerbrant24 

remarquen el paral·lelisme entre la sal i el missatge de Déu: 

 

«Sal. 1. [...] la sal es a la vez conservadora de los alimentos y 

destructora por corrosión. Su símbolo se aplica tanto a la ley de las 

transmutaciones físicas como a la “ley de las transmutaciones 

morales y espirituales” (Devoucoux). El portavoz de Cristo como “sal 

de la tierra” (Mt 5,13) lleva su fuerza y su sabor pero es también el 

protector contra la corrupción. 2. Condimento esencial y 

fisiológicamente necesario de la comida, el alimento de la sal se 

evoca en la liturgia del bautismo; sal de la sabiduría, es por lo mismo 

el símbolo del alimento espiritual.»  

 

Per la seva banda Silvia Malaguzzi25 ens informa de la tradició del 

simbolisme de la sal abans de l’era cristiana i coincideix amb els altres 

autors pel que fa a la simbologia de la sal. 

                                                                                                                

saler al costat del plat de cada apòstol, en referència, segons l’autora, de la cita 
bíblica on els anomena «sal de la terra», MALAGUZZI, S., Il cibo... (op. cit.). 
23 Arxiu del Monestir de Pedralbes, Llibre de Privilegis Reials, p. 17, consultat a 
CASTELLANO I TRESSERRA, A., Origen i formació… (op. cit.), p. 827. 
24 CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., Diccionario… (op. cit.). 
25 MALAGUZZI, S., Il cibo... (op. cit.): «[La sal,] preciosa per als romans, es 
conservava en un saler dedicat als lars, divinitats protectores de la casa [...] A 
l’exegesi bíblica la sal representa la intel·ligència il·luminada per l’esperit. Significa 
saviesa però també discreció, i encara avui representa els àngels i en general els 
missatgers de la divinitat, en record de Crist, que en el sermó de la muntanya 
anomena els seus deixebles la sal de la terra (Mt 5, 13). Pel fet que la sal protegeix 
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«[Il sale,] prezioso per i romani, esso era conservato in un saliera 

consacrata ai Lari, divinità protettrici della casa [...] Nell’esegesi 

biblica il sale rappresenta l’intelligenza illuminata dallo spirito. 

Significa sapienza ma anche discrezione, e ancora oggi esso 

rappresenta gli angeli e in genere i messageri del divino, in ricordo di 

Cristo che nel Sermone della montagna chiama i suoi discepoli il sale 

della terra (Mt 5, 13). Dal momento che il sale protegge il cibo dalla 

decomposizione è indicato come segno di protezione contro il male.» 

 

I pel que fa al saler, ens aporta una informació molt interessant: 

 

«Fin dalle origini la saliera fu realizzata in materiale nobile poiché un 

grande rispeto era tributato al sale [...] La forma era spesso quella di 

una conchiglia e a volte una vera conchiglia [...] montata in oro o 

argento dorato era impiegata con la funzione di ornamento da 

tavola.» 

 

La utilització litúrgica de la sal en el baptisme, així com l’ús de salers amb 

forma o estries de petxina, ens ha fet considerar la possibilitat que el 

recipient de l’interior dels filacteris pugui ser un saler que, com a recipient 

inclinat que ha perdut el contingut, simbolitzi el cos difunt que ha perdut 

l’ànima, representada per la sal que ja no hi és. 

 

És també significatiu que encara avui en els bateigs s’utilitzi sovint una 

petxina de plata per vessar l’aigua beneita al cap dels nadons.  

 

«La petxina simbolitza el naixement a través de l’aigua del mar, font 

primera de la vida. Simbolitza també la tomba, receptacle d’on 

s’aixequen els ressucitats després de renéixer a una nova vida.»26 

                                                                                                                

els aliments de la descomposició és símbol de protecció contra el mal.» «De sempre 
el saler ha estat realitzat en materials nobles, ja que a la sal se li tributava un gran 
respecte. [...] La forma era sovint la d’una petxina i de vegades era una autèntica 
petxina [...] adornada amb or o argent daurat i tenia a més la funció de decorar la 
taula.» 
26 CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., Diccionario… (op. cit.). 
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Pensem doncs, tal com hem argumentat, que el simbolisme del recipient 

que vessa el contingut és una al·legoria de la mort del cos i l’alliberament 

de l’ànima o esperit del difunt. El contingut del recipient podia ser bé aigua, 

símbol de la vida, o bé la sal, símbol de la saviesa divina i aliment de 

l’ànima. 

 

Després del ritus iniciàtic del baptisme, que seria una primera mort 

simbòlica per renéixer a la vida cristiana, la mort del cos és el segon ritus 

iniciàtic: l’ànima busca el camí de retorn a Crist, que n’ha pres possessió 

durant el baptisme, però abans haurà de passar comptes dels pecats 

comesos durant la vida que acaba de deixar. El baptisme és una promesa 

de salvació, però els pecats cal purgar-los i amb aquesta finalitat el 

cristianisme va concebre el Purgatori o espai de purificació de les ànimes, 

on aquestes han de pagar el preu dels pecats comesos i es preparen pel 

Judici Final, on Déu les ha de salvar si es presenten davant seu sense 

màcula de pecat. El trànsit de la vida a la mort i el camí de l’ànima per 

reunir-se amb Déu pot ser representada pel pas d’un pont que condueix les 

ànimes a la riba desitjada. 

 

Així, doncs, el significat funerari de les pintures negres vindria reforçat no 

només pel color negre, que com a símbol ha sobreviscut fins als nostres 

dies, sinó per l’al·legoria o representació simbòlica del baptisme i la mort 

com a rituals iniciàtics, amb la promesa implícita de la resurrecció a la vida 

eterna, i la representació del cos difunt com un recipient que ha vessat el 

contingut, l’esperit o l’ànima, retornant-lo a Déu. 

 

Pel que fa a la inscripció de la franja superior, que s’ha identificat com un 

Ave Maria, cal interpretar-la com una invocació a la Mare de Déu com a 

intercessora davant de Crist per la salvació de l’ànima dels difunts. Per altra 

banda, el monestir de Pedralbes va ser fundat sota l’advocació de la Verge 

Maria, condició que posà el rei Jaume II a la reina Elisenda per accedir a la 

seva voluntat de fundar un monestir. 
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La falta d’elements de narració figuratius i explícits en la representació fa 

que aquestes pintures siguin més properes a les representacions 

simbòliques dels cristians perseguits en època romana, o a les dels 

iconoclastes de l’imperi bizantí en els primers anys del cristianisme, que no 

pas als cicles narratius contemporanis de les pintures negres. El fet que es 

tracti de pintures funeràries reforça el protagonisme de la simbologia en 

front al de la figuració: la mort, com hem vist, és un ritus iniciàtic del qual 

els vius en tenen informació a través de les Escriptures i no pot ser 

representat de manera versemblant amb imatges narratives. 
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Religió, superstició i heretgia 

 

El segle XIV, des dels punts de vista polític, social i religiós, és encara a 

Catalunya un segle d’expansió del cristianisme, de reconquesta i creixement 

del regne de la corona catalano-aragonesa, d’aliances i de guerres de poder 

i enfrontaments entre veïns. L’església catòlica es troba també en un 

moment complex: el centre de poder està desplaçat a Avinyó, i els papes 

busquen aliances poderoses per expandir el seu control sobre terres 

d’infidels, però també sobre els regnes del continent que amenacen o 

qüestionen el seu model d’expansió territorial, i no només espiritual.  

 

L’expansió del cristianisme promou la fundació de monestirs en terres 

conquerides als infidels, com a mitjà de repoblació i com a institució de 

centres de poder local, i així els diferents ordes monàstics augmenten el 

nombre de seus patrocinades per les fundacions pietoses de les classes 

benestants.  

 

La religiositat de la reina Elisenda, així com la del rei Jaume II, tenen un 

origen clarament fonamentat en la tradició familiar i en les creences encara 

poc consolidades de la fe cristiana de l’època, amb l’herència, sobretot pel 

que fa a Elisenda de Montcada, de la tradició cultural càtara a través de la 

família materna.27 Elisenda de Montcada, filla d’Elisenda de Pinós, havia de 

conèixer de primera mà el catarisme, les pràctiques i les creences dels seus 

seguidors, la majoria vassalls i protegits dels Pinós als comtats dominats 

per la seva família materna als actuals Berguedà i Ripollès, així com a les 

comarques del pre-Pirineu i Pirineu i la Catalunya Nord.  

 

El catarisme va tenir el seu origen als voltants del segle X a l’Europa oriental 

i s’expandí a través de les rutes comercials cap a l’occident on arrelà amb 

força al sud de França, als comtats occitans. Els càtars es consideraven 

                                       
27 No volem dir amb això que la reina Elisenda fos càtara, ni molt menys, però sí 
que volem posar en evidència que els principis de la religió càtara, originàriament 
també cristiana, no li havien de ser estranys, i recordar que la voluntat de retorn a 
una església dels orígens, sense poder terrenal i dedicada a la vida espiritual i a la 
salvació de les ànimes és a la base també del franciscanisme. 



 182

bons cristians28 i basaven la seva creença en el Nou Testament, però 

consideraven l’univers creat per dos móns enfrontats: el món espiritual, 

creat pel déu del bé, i el món terrenal creat pel déu del mal. La vida a la 

terra, la consideraven un trànsit per retornar a la perfecció original. Tot el 

que pogués fer referència a la vida terrenal ho menyspreaven perquè ho 

consideraven obra del déu del mal. No tenien doctrina ni pràcticament 

litúrgia.  

 

L’enfrontament amb l’església catòlica romana es produeix per diverses 

causes. La principal és l’èxit que té el catarisme entre els fidels, imbuïts 

encara al segle X del terror del mil·lenarisme, als quals el catarisme allibera 

de rituals i d’imposicions, com la necessitat de fer bones obres per accedir 

al cel, i del penediment per un pecat original que no reconeixen com a 

propi. Els càtars es consideren part de la substància angèlica atrapada dins 

d’un cos humà i en un món terrenal creat pel déu del mal, veritable culpable 

del pecat original. Busquen, doncs, la perfecció de l’ànima a través de 

l’ascetisme i l’ajuda mútua. Els càtars creien que la perfecció s’aconseguia a 

través de la renúncia a les coses mundanes, i consideraven que l’ànima 

tornava a renéixer al món fins que no aconseguia alliberar-se de la 

necessitat del món material. Mostraven una forta oposició a la corrupció del 

clergat de l’església catòlica, a què acusaven d’haver-se allunyat del Nou 

Testament, del veritable missatge cristià, i de viure ocupats de satisfer les 

seves vanitats.  

 

El catarisme, condemnat per l’església catòlica des dels seus inicis, és 

declarat heretgia i comença a ser fortament perseguit pel papa Innocenci III 

(1198-1216) i els seus successors amb la fundació de la Inquisició (1231). 

Començà a extingir-se per l’extermini de la població que el practicava, en 

cremes i assassinats multitudinaris, després de la batalla de Muret (1312) 

tot i que va sobreviure en terres catalanes fins entrat el segle XIV. 

 

La monarquia catalana no va donar mai oficialment suport a la també 

anomenada heretgia albigesa. El rei Pere el Catòlic (1196-1213), que no va 

                                       
28 D’aquí el nom que rebien: Bons Homes, Amics de Déu o Bons Cristians. 
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voler enemistar-se amb el papa a qui havia retut vassallatge, la va 

combatre en alguns dels seus dominis, però no s’enfrontà per aquest motiu 

amb els comtes de Catalunya, aliats seus contra el poder creixent del papat 

i dels comtes de França, i morí a la batalla de Muret defensant els barons 

occitans que protegien els seus vassalls càtars, amenaçats per la croada 

papal i la cobdícia dels seus croats dirigits per Simó de Monfort. 

 

Els hereus de la corona catalana, Jaume I, el Conqueridor (1213-1276), 

Pere el Gran (1276-1285), Alfons, el Franc (1285-1291), i el seu germà 

Jaume II, el Just (1285-1327), mantingueren unes relacions més o menys 

difícils amb els papes –sobretot Pere el Gran, qui va estar excomunicat en 

diverses ocasions, per l’enfrontament amb Carles d’Anjou pel regne de 

Sicília–, però van seguir contribuint a la reconquesta de les terres dels 

infidels i afavorint l’expansió del cristianisme. 

 

Paral·lelament, des de final del segle XII s’estén per tots els dominis 

cristians una nova interpretació del cristianisme, protagonitzada per sant 

Francesc d’Assís i per sant Domènec de Guzmán, basada en la pobresa, la 

renúncia a les propietats i les ambicions mundanes, l’observaça estricta de 

les paraules de Crist, l’oració i el treball. En el cas de sant Francesc, la seva 

renúncia a qualsevol propietat i la vida ascètica que proposava per arribar a 

Déu van fer-lo sospitós d’heretgia, però finalment, l’Església va acceptar la 

fundació de l’orde, que utilitzà, juntament amb la fundada per sant 

Domènec, per instituir la Inquisició el 1231, i reconduir per la força dintre 

de l’església catòlica el descontentament que hi havia entre la població pels 

abusos comesos pels seus representants en l’afany d’expansió i poder que 

mostraven. 

 

Els nous ordes mendicants van tenir una ràpida expansió pel món cristià, i 

un important èxit entre la noblesa i la reialesa del sud d’Europa. El nou 

enfocament espiritual i humà del franciscanisme i la seva renúncia al poder i 

a les propietats fan els frares mendicants més atractius als fidels. Al mateix 

temps, el franciscanisme recull una part important de les maneres 

d’entendre la vida i la fe dels càtars, i, de fet, passen a ser un substitut de 
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la religió perseguida, motiu pel qual foren adoptats amb tanta rapidesa en 

terres d’influència càtara. 

 

Tot i la desaparició del catarisme per extermini, a la mateixa cort del rei 

Jaume II hi va haver un representant il·lustre dels càtars, el metge del rei, 

Arnau de Vilanova qui, per causa de la seva visió apocalíptica i la predicació 

de les seves teories qualificades com a herètiques va haver de fugir 

diverses vegades de la persecució de la Inquisició i va haver de retractar-se 

de les seves predicacions en un escrit adreçat al mateix rei.  

 

Jaume II (1285-1327) va accedir al tron a la mort del seu germà Alfons el

Franc, el 1291. Des de 1285 havia estat rei de Sicília, i en tornar va pactar 

la pau amb els papes instal·lats a Avinyó des de 1309, en territori dominat 

pels Anjou, casant-se amb Blanca de Nàpols o d’Anjou –filla de l’enemic del 

seu pare, Carles d’Anjou–, amb qui tingué deu fills. La reina Blanca morí als 

vint-i-cinc anys d’edat, de sobrepart, i fou enterrada al panteó reial del 

monestir de Santes Creus, havent fundat abans el monestir de monges de 

l’orde de santa Clara de Vilafranca del Penedès. La tradició familiar de 

fundar cases religioses o de ser sepultat amb un hàbit d’algun orde 

mendicant era molt comuna a l’època i va continuar sent-ho. Per aquest 

motiu, no és estrany que Elisenda de Montcada volgués fundar un monestir 

on retirar-se en enviudar, com ja hem comentat al primer capítol. 

 

La confusió dins la mateixa església catòlica pel que fa a la doctrina i a la 

litúrgia, el gran nombre de clergues de diferents ordes que predicaven, la 

profusió de monestirs constituïts en nuclis de poder i senyors feudals de 

grans extensions de terreny reconquerit, i l’extrema pobresa i incultura de 

la major part de la població sotmesa als abusos de poder fan que la fe de la 

major part de la població sigui una barreja de cristianisme i de tradicions 

ancestrals, barrejada amb múltiples supersticions d’origen incert. 
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El purgatori 

 

El dret successori a Catalunya estipulava que l’hereu o la pubilla heretessin 

la casa i les propietats de la família, i per tant les famílies sovint tenien 

previst un matrimoni avantatjós per als primogènits. Els altres fills solien 

quedar, així, sense terra, motiu pel qual molts es feien frares o monges i 

passaven a augmentar el nombre de monjos, monges i capellans que vivien 

de la fe dels fidels. D’altra banda, a les famílies, el fet de tenir un membre 

dins de l’Església («donar» o «lliurar» un fill o filla a l’Església, al qual calia 

assignar un dot) els assegurava tenir algú dedicat quasi exclusivament a 

resar per a la seva salvació. 

 

Als fidels, per tal d’aconseguir la seva generositat, se’ls atemoria amb 

amenaces de patiments i tortures infernals després de la mort, que podien 

intentar disminuir amb les bones obres i els donatius fets en vida. La por a 

la fi del món coincidint amb el final del mil·leni queda parcialment superada 

en arribar l’any mil i no produir-se. Malgrat tot, persisteix la por al Judici 

Final, a la trobada amb el sever Déu Jutge i la condemna a l’infern dels 

infortunats pecadors que anuncia l’Església, amb recomanació explícita 

d’insistència feta als predicadors des dels sínodes i els concilis. 

 

Coincidint amb el final del mil·leni, l’Església introdueix modificacions en la 

doctrina i, lluny de tranquil·litzar els fidels perquè no ha arribat la fi del 

món, els diu que aquesta arribarà al final dels temps, i que al Judici 

Particular que Déu fa individualment a cada persona en morir s’hi sumarà 

un Judici Final col·lectiu, on se salvaran de cop totes les ànimes pures i es 

condemnaran totes les pecadores que no s’hagin penedit dels seus pecats. 

No hi ha, doncs, terme fixat per a la fi del món, sinó que aquesta pot 

esdevenir-se en qualsevol moment, o bé ser molt llunyana. Cal estar 

sempre a punt i no confiar en que pot trigar, i per tal que les contribucions 

dels fidels no decaiguin per la manca d’un termini concret, l’Església 

introdueix un nou element de trànsit cap a la salvació amb la finalitat de 

mantenir els fidels atemorits: el purgatori. 
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El purgatori és un espai on les ànimes dels difunts batejats han de penedir-

se dels seus pecats venials no pagats en vida i purgar-los mitjançant el 

patiment i el penediment, per aconseguir expiar les faltes comeses i 

presentar-se davant Déu nets de qualsevol pecat. Segons aquesta doctrina, 

les ànimes dels no batejats no pertanyen a Déu i estan condemnades, són 

totes irremissiblement del Diable i no es podran salvar mai. Els vius encara 

poden ajudar els morts al purgatori amb pregaries, misses i vots que, 

segons els diferents concilis, s’estableixen per aconseguir la promoció dels 

difunts cap a la salvació de la seva ànima i la resurrecció de la carn. 

 

Cal assenyalar en aquest punt la difusió i l’èxit que tingué la Comèdia29 de 

Dante Alighieri, escrita entre 1304 i 1321, on recorre en tres llibres l’infern, 

el purgatori i el paradís, fet que mostra fins quin punt la doctrina de 

l’Església havia aconseguit imposar entre els fidels l’existència d’aquest 

espai intermedi de penitència i contrició que és el purgatori. Cal assenyalar 

també que a l’obra de Dante hi apareixen citats, justament al purgatori, el 

rei Jaume II, el seu pare, Pere el Gran, i Carles I d’Anjou, enemic del rei 

Pere i pare de la reina Blanca d’Anjou, primera esposa de Jaume II i mare 

dels hereus de la corona d’Aragó: concretament se’ls cita al cant VII, dins 

de la Vall dels prínceps remisos (versos 112 al 123). 

 

 «El membrudo que afina en lo cantable 

  con el de la nariz superlativa  

  ciñó el cordón de todo lo loable; 

 y, de heredar su real prerrogativa 

  el jovencito que detrás se sienta, 

  bien el valor de vaso en vaso iba; 

 

                                       
29 DANTE ALIGHIERI, Comedia. Barcelona: Seix Barral, 2004. Traducció i edició  

d’Ángel Crespo. No ens consta que la reina Elisenda conegués l’obra de Dante, 
que tingué a partir de la mort del poeta un gran ressò a Itàlia. El fet, però, que 
el rei Jaume II hi aparegui és, si més no, rellevant perquè posa de manifest la 
importància a l’època del regne d’Aragó. És rellevant també que estigui al 
purgatori, l’espai especialment patrocinat per la doctrina catòlica de l’època. Cal 
tenir present que el motiu principal de la reina fundadora és l’obtenció de 
pregàries per la seva ànima i la del rei, per tal d’obtenir la salvació. 
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no son sus herederos de igual cuenta: 

  pues Jaime y Federico, con corona, 

  no guardan para sí la mejor renta. 

 Poco suele el valor de una persona 

  en sus ramas brotar, pues quien lo envía 

  que lo pidamos nunca nos perdona.» 

 

El traductor comenta en nota al peu sobre aquest passatge que es tracta 

d’una referència crítica als regnats de Jaume II i Frederic II de Sicília, als 

qui considera mancats del valor i les virtuts de Pere el Gran (a qui anomena 

«el membrudo», excomunicat en diverses ocasions pel seu enfrontament 

amb Carles d’Anjou, «el de la nariz superlativa», aliat dels papes a Avinyó). 

Els reis són en aquest passatge al purgatori, lamentant els seus pecats per 

acció o per omissió, purgant la seva falta de valor i virtuts reials. No estan 

condemnats eternament, encara. 

 

Del purgatori, doncs, no se n’escapaven ni els reis. Calia doncs fer en vida 

tot el que fos possible per a la salvació de l’ànima, i entre les accions 

encaminades a aquesta fi hi havia, sobretot, la repartició dels béns en 

forma de bones obres o obres pietoses, que l’Església s’encarregava 

d’administrar. La fundació de monestirs o cases religioses era també una 

possibilitat que garantia, a més, les pregàries per l’ànima dels fundadors. 

 

Els qui no tenien rendes suficients per aconseguir objectius tan elevats, 

tenien també altres possibilitats a la mesura de les seves economies. Una 

revisió d’alguns testaments atorgats a Catalunya durant la primera meitat 

del segle XIV dóna una idea de la proporció de béns patrimonials que els 

difunts deixaven a l’Església per guanyar-se un lloc fugaç al purgatori i 

accedir ràpidament al regne del cel. Diners en forma de misses pel sufragi 

de l’ànima, cera per il·luminar el monument funerari i els altars en les 

misses, aixovars funeraris que quedaven en possessió de les sagristies, 

donatius per redimir captius, per dotar noies casadores sense recursos per 

casar-se, per construir altars i pagar imatges que els decoressin, etc. 

Aquesta abundància de recursos per a la mort contrasta amb la precarietat 

en què molts dels devots fidels devien viure. Es fa difícil pensar com devien 
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conviure amb la presència quotidiana de les malalties i la mort persones de 

diferents orígens socials, però sembla clar que les afrontaven amb 

conformitat i resignació. Possiblement aquesta és la raó per la qual, veient 

que podien fer poca cosa per canviar el seu entorn, dedicaven esforços i 

recursos a aconseguir una millor vida després de la mort, a qualsevol preu. 

 

D’altra banda, la pressió de la presència de la mort i la possibilitat de la 

condemna eterna, si bé aconsegueixen atemorir la majoria dels fidels i 

aconseguir abundants donacions patrimonials, generen un efecte indesitjat 

per l’Església com és l’afermament de supersticions més o menys 

encobertes procedents, en molts casos, de tradicions prèvies al catolicisme.  

 

Si ens atenim a testimonis recollits per antropòlegs a finals del segle XIX i 

principis del segle XX podem observar-hi, encara, traces importants de 

creences extra-religioses, supersticions i conjurs màgics que de ben segur 

tenen un origen ben antic i responen a la necessitat de resoldre de manera 

tangible elements intangibles, com l’arribada de l’hora de la mort o el que 

s’esdevé un cop la mort s’ha produït. Així, per exemple, trobem els 

següents passatges en l’obra de Joan Amades:30 

 

«Per alliberar-se de la fúria dels morts llurs esperits foren elevats a la 

categoria de divinitat. Hom creia que els esperits dels avantpassats 

de la família constituïen les divinitats pairals que vetllaven pel bé i la 

prosperitat d’aquesta. Considerats els morts com a déus, hom els va 

fer objecte de culte i els dedicà sacrificis i ofrenes encaminades a 

implorar llur clemència perquè respectessin la vida de llurs parents. 

Aquesta creença ha donat lloc a la formació de nombrosos costums 

de sentit cultual.  

 

»En la cultura llatina, aquestes divinitats eren conegudes per manes. 

 

»La creença subconscient en la divinitat dels familiars difunts encara 

perdura en el nostre poble; més d’una vegada hem sentit demanar a 

                                       
30 AMADES, JOAN, La mort, costums i creences. Tarragona: El Mèdol, 2001. 
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l’animeta d’algun parent difunt, que des del cel ajudi o afavoreixi 

algun afer de caient familiar, i per aconseguir-ho hom li crema un 

ciri.» (p. 8) 

 

«Averanys i sortilegis. Hi ha diferents averanys que anuncien si un 

malalt és de mort. Si es para el rellotge, cau un quadro a terra, o 

s’apaga el llum injustificadament; si el malalt plega les mans 

entrellaçant els dits, si una criatura fa córrer un estri de llauna o si un 

gos plora planyívolament; també la presència a la cambra d’una 

aranya o d’una mosca negra, i el furgar insistent d’una oreneta per 

entrar a la cambra on hi ha el malalt. [...] Hi ha diferents ordalies per 

a saber si un malalt és de mort. Hom interroga els estels; en cerca un 

dels més brillants, el qual ja és considerat com l’ànima d’un dels 

avantpassats, esdevingut estel, i, després de resar-li un parenostre, li 

pregunta si el malalt és o no de mort; en cas afirmatiu, que faci 

cruixir una porta, miolar un gat o plorar un infant, i en cas negatiu, 

que faci sonar una campana, tocar hores d’un rellotge o cantar un 

gall. Si li posa un grapat de sal a la mà: anuncia la mort si es fon de 

pressa.»31 (pp. 14-15) 

 

«Separació de l’ànima del cos. Si hom deixa un difunt sense llum, la 

seva ànima no troba el camí del cel i vaga per l’espai, on aviat els 

mals esperits se la fan seva. Per manca de llum els àngels no la 

veuen i no la poden guiar; en canvi, al diable, que està avesat a la 

fosca, li és fàcil trobar-la i se n’apodera.»32 (p. 17) 

 

Evidentment, totes aquestes creences, l’església catòlica o bé les incorpora 

a la pròpia tradició, tal com va fer amb nombroses pràctiques paganes 

                                       
31 Fem notar aquí la intervenció de la sal, que abans hem descrit com aliment de 
l’ànima i símbol dels apòstols –sal de la terra–. El fet que la sal a la mà d’un malalt 
es fongui de pressa i això anunciï la seva mort imminent simbolitza que la seva 
ànima és àvida del missatge de Crist –la sal de la terra– i reforça, per tant, la 
creença en la proximitat de la mort, en què l’ànima es presenta a Crist havent 
escoltat el seu missatge. 
32 En aquest cas, la foscor (negre) com a lloc on es troben els diables i la llum 
(blanc) necessària per trobar el camí del cel. S’expliquen així les quantitats ingents 
de cera que els difunts paguen per als seus enterraments, no fos cas que l’ànima, 
per manca de llum, fos presa pels diables i no trobés el camí del cel. 
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anteriors, o bé les persegueix i condemna. Sovint, però, no aconsegueix 

eradicar-les pel fort contingut màgic i ritual que tenen per a qui les practica, 

i pel fet de practicar-se en la intimitat familiar. Un exemple és el de les 

misses de sant Amador, que es realitzaven pels difunts i que estaven 

prohibides per l’Església perquè les considerava un ritual pagà però que 

tenien un fort arrelament entre la població. 

 

Cal assenyalar, també, que la pervivència d’aquests rituals extra-religiosos 

no es donava només entre les classes socials més incultes o desfavorides. 

Al mateix monestir de Pedralbes s’hi han trobat amulets d’origen pagà i 

significació poc clara, però clarament no religiosa. 

 

Així, M.A. Escudero33 documenta que durant les excavacions arqueològiques 

efectuades amb motiu de la imminent edificació del nou edifici de clausura 

projectat per l’arquitecte Joan Bassegoda a la zona on es creia 

tradicionalment que hi havia hagut el palau de la reina, al costat de la porta 

tapiada i mai no emblanquinada que les monges, per tradició oral, sempre 

havien considerat la del palau de la reina, s’hi van trobar uns vidres que 

recobrien bocins de carbó enganxats al mur amb guix, que interpreta com a 

senyal de «complerta la voluntat del testador». 

 

També Joan Bassegoda, en acometre la restauració de la coberta de la sala 

capitular va trobar en un angle, dins l’espai que correspondria a un dels 

carreus del mur per damunt del trasdòs, un amulet format per uns petits 

recipients de vidre, unes figuretes tardoromanes de marbre, una cullera de 

boix, un plat de reflexos metàl·lics trencat, uns ossos (sembla que de gat) i 

uns pinyols d’oliva.34 El significat d’aquesta troballa, certament curiosa, 

sembla que cal cercar-lo en un intent de protecció contra els terratrèmols, 

tot i que no està clarament documentat.  

 

                                       
33 ESCUDERO, M.A., «La intervenció de 1973...» (op. cit.), p. 17. 
34 L’atribució de la significació de l’amulet la devem al comentari oral del Sr. Jaume 
Barrachina Navarro, conservador del Museu de Peralada qui, en una visita al 
Museu-Monestir de Pedralbes, s’interessà per l’amulet i en comentà el possible 
significat. Ens consta que els amulets són un dels seus temes d’investigació. 
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Cal recordar aquí, com ja hem comentat anteriorment, que la coberta actual 

de la sala capitular i el mirador es van fer en època de l’abaciat de sor Maria 

d’Aragó, filla de Ferran el Catòlic, i que el motiu del seu abaciat a Pedralbes 

és l’intent d’imposar a la comunitat la reforma observant, més estricta que 

la conventual que professaven les monges. No sembla lògic pensar que sor 

Maria d’Aragó hagués d’interessar-se per posar una protecció màgica i 

pagana a la sala capitular, que reforcés o substituís la protecció d’una 

benedicció, però tampoc és necessari que ella, directament en fos 

coneixedora. Potser, tot i que no està documentat, la col·locació d’aquest 

amulet fou obra dels constructors, buscant protegir-se més enllà de la fe 

que professaven les monges.  

 

En tot cas, el fet que es demostri tant l’ús d’amulets amb finalitats no 

aclarides, com el tipus de creences i supersticions ressenyades anteriorment 

pel que fa a la mort i als diferents auguris que l’anuncien, posa de manifest 

la complexitat de les creences i la fragilitat de l’hegemonia d’una sola fe per 

resoldre tots els aspectes que inquietaven els homes i dones del segle XIV. 
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La mort al segle XIV 

 

Pel que fa a les pintures negres, després d’haver analitzat el significats de 

les seves representacions iconogràfiques i haver confirmat la seva atribució 

funerària, queda per respondre la qüestió que fa referència al motiu pel qual 

foren pintades.  

 

La tradició de les exèquies funeràries a la baixa edat mitjana és molt 

complexa i hi intervenen nombrosos elements simbòlics. Per a la mort, es 

dediquen quantitats molt importants de diners a molts conceptes que 

queden detallats escrupolosament als testaments que hem pogut consultar 

a través de la nombrosa bibliografia que hi fa referència:35 la compra i la 

confecció de teixits destinats al monument funerari; les obres pietoses per a 

redimir captius o dotar noies pobres per a casar-les; els vestits de dol de 

familiars, servents i pobres que havien d’assistir als funerals, especificant-

ne el nombre, la forma dels vestits (amb caputxa o no), el color i el tipus de 

tela; els àpats que calia oferir als assistents; els diners que s’havien de 

pagar als pobres que assistissin al funeral; els capellans que havien de 

celebrar les nombroses misses; les lluminàries que havien de cremar durant 

els dies de la vetlla i en la institució d’aniversaris i misses en sufragi de 

l’ànima, alguns dels quals havien de ser perpetus, la voluntat de ser 

amortallat amb l’hàbit d’algun orde, normalment mendicant, als membres 

del qual s’havia de sol·licitar i fer un donatiu, la despesa de les dones que 

havien de rentar el cos del difunt, i un llarg etcètera. Totes aquestes 

disposicions força comunes en els testaments es donen sobretot en el cas 

de les persones benestants, però també les trobem, en menor mesura, en 

les classes menestrals, i constitueixen una constant habitual en els 

                                       
35 Vegeu MARTÍNEZ GIL, F., «Del modelo medieval a la Contrarreforma: La 
clericalización de la muerte»; AURELL CARDONA, J., «La impronta de los testamentos 
bajomedievales: entre la precariedad de lo corporal y la durabilidad de lo espiritual» 
i «Introducción. La transversalidad de la historia de la muerte en la Edad Media»; 
PAVÓN BENITO, J., «Actitudes ante la muerte en la Navarra altomedieval»; MITRE 

FERNÁNDEZ, E.; «La muerte primera y las otras muertes. Un discurso para las 
postrimerías en el Occidente Medieval», a AURELL CARDONA, J.; PAVÓN BENITO, J. 
(eds.), Ante la muerte. Actitudes, espacios y formas en la España medieval. 
Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2002. Vegeu, també, ARIÈS, PHILIPPE, 
Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días.  
Barcelona: El acantilado, 2000. 



 193

testaments de l’època, pel que es desprèn dels estudis que hem pogut 

consultar a la bibliografia citada.  

 

El monument funerari entès com un cadafal elevat on s’exposava el difunt, 

cobert amb draps brodats d’or i tan rics com el seu patrimoni els ho 

permetia, envoltat de cortines negres amb els senyals o armes del seu 

llinatge i cobert de ciris, espelmes i brandons cremant era un honor, i 

potser un luxe, reservat només als escollits: la reialesa,36 els alts càrrecs 

eclesiàstics i la noblesa més poderosa. La resta de difunts solien restar en 

un llit de mort en una cambra amb quatre ciris cremant als quatre angles 

del llit on els qui participaven de la vetlla hi acudien també amb espelmes a 

resar per l’ànima del difunt.  

 

D’acord amb la bibliografia consultada, en cap cas a les disposicions 

testamentàries s’esmenta la necessitat de pintar de negre l’estança de la 

vetlla, ja fos amb un tapís imitant els que habitualment guarnien els difunts 

o només de negre.  

 

Hem pogut consultar aquest fet directament al Dr. Flocel Sabater i Curull, 

de la Universitat de Lleida i autor de Lo Senyor rei és mort: actitud i 

cerimònies dels municipis catalans baix-medievals davant la mort del 

monarca, a qui hem mostrat les pintures negres i les llegendes dels 

filacteris, i ens ha confirmat que no coneix cap precedent que es fes pintar 

un tapís funerari per acollir les despulles d’un difunt durant la vetlla. Amb 

tot, el fet que pogués ser part de la decoració de l’espai on la reina Elisenda 

manés disposar el seu monument funerari li resultava totalment estrany, 

tractant-se d’una reina i tenint recursos econòmics suficients per a un bon 

aixovar funerari, com es desprèn, a més, de la lectura de l’inventari post 

mortem dels béns del seu palau fet per l’abadessa sor Sibil·la de Caixans i 

Arnau de Carbassino.  

 

                                       
36 Vegeu SABATÉ CURULL, FLOCEL, Lo senyor rei és mort: actitud i cerimònies dels 
municipis catalans baix-medievals davant la mort del monarca. Lleida: Universitat 
de Lleida, 1994. 
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La reina Elisenda va morir el 19 de juliol de 1364 a les seves dependències 

del palau del monestir. En realitzar l’inventari dels béns de la reina, el 

setembre de l’any 1364, sor Sibil·la, abadessa del monestir, actua com a 

representant de la comunitat hereva universal dels béns de la reina i Arnau 

de Carbassino, rector de l’església de Cubells (Urgell), com a marmessor i 

executor de les darreres voluntats de la reina. Entre altres objectes molt 

diversos van inventariar: 

 

«[...] et unum cohopertorium virmilium sindonis, cum signum tantum 

de Montecateno et duos tapits nigros cum dictis signis, [...] et unum 

cohopertorium panni nigri cum pelle luporum, [...] et unum ex 

salonum panni nigri, et unam cortinam panni nigri, [...] et tres 

cortinas nigras sindonis cum suo sobrecel cum dictis signis, et unum 

bancal nigrum de sindone, et unum cohopertorium nigrum cum dictis 

signis, et cum suo sobrecel, [...] et quandam cohopertam nigram 

cum diversis signis. [...] et unum tapit nigrum cum dictis signis, [...]

et tres cortinas nigras cum suo sobrecel cum dictis signis, [...] et 

unam cortinam nigram, sindonis, cum dictis signis, et unam scalam 

nigram fustis, [...] et unam cortinam nigram parietis sindonis, cum 

dictis signis, [...] et quinque auricolaria de sindone nigra cum dictis 

signis.»37

 

Sabem, a més, que el Consell de Cent va pagar els senyals o escuts de la 

ciutat per als diversos draps que cobrien el monument funerari de la reina, 

perquè així consta a les Rúbriques de Bruniquer,38 on l’any 1365 es dóna 

l’ordre de pagament de «21 lliures i 2 sous per senyals de la Ciutat fets en 

dos draps d’aur i per flocadures i altres messions».39 

 

                                       
37 AMP, Còpia de l’inventari dels béns de la reina Elisenda. Llibre de Privilegis Reials, 
p/17, consultat a CASTELLANO I TRESSERRA, A., Origen i formació… (op. cit.), pp. 825-
838. 
38 Rúbriques de Bruniquer. Manuscrit de l’Arxiu Municipal de la Ciutat de Barcelona. 
Publicat en cinc volums titulats Ceremonial dels Magnífics Consellers y Regiment de 
la Ciutat de Barcelona a cura de Francesc Carreras Candi i Bartomeu Gunyalons 
Bou. Barcelona: 1912-1915. 
39 ESCUDERO, M.A., El Monestir... (op. cit.), p. 20. 



 195

Molt possiblement, el monument funerari de la reina es degué fer al seu 

palau, probablement a la capella, que el document del Communium situa 

infra palacium és a dir, sota la sala del palau de la reina, on es degué erigir 

el cadafal cobert amb les teles i les lluminàries corresponents a la 

importància de la difunta.  

 

«Devocionem vestram obtentu et contemplatione domine Regine 

supradicte favore prosequi graciose cupientes, quod in altari de novo 

infra palacium dicte domine Regine de Petra alba nuncupatum sub 

invocacione beati Nicholay episcopi et confesoris de beneplacito 

nostro constructo et erecto, missam abideneo sacerdote tam religioso 

quam seculari omnes vel pars vestrum prout volueritis, excomunicatis 

tamen exclusis et nominatum interdicti audire possitis qualibet die vel 

aliter quandocumque vobis fuerit opportunum, vobis plenam tenore 

presencium concedimus facultatem [...]. Datum Barchinone III idus 

junii anno Domine MCCCXLII.»40

 

 

El fet que la reina tingués capella pròpia al palau fa plausible la hipòtesi. Per 

altra banda no es pot descartar la possibilitat que el monument funerari 

pogués ser instal·lat a l’església del monestir o en algun altre espai on 

pogués quedar exposat a les visites públiques sense destorbar la clausura 

de les monges, fet que descartaria, en principi l’ús d’algun espai del 

claustre. 

 

Per tot això, descartem en principi que les pintures negres formessin part 

del monument funerari de la reina Elisenda, a qui no calia recórrer a pintar 

un tapís negre per a la seva cambra mortuòria, com apuntava Miquel Àngel 

Alarcia.41  

 

A la darrera entrevista personal amb la Sra. Assumta Escudero, aquesta va 

apuntar la hipòtesi que es tractés de la decoració de l’espai destinat a la 

                                       
40 AMP, Communium, vol. 1341-1342, fols. 115 i 115v, citat a BASSEGODA I NONELL, 
JOAN, Proyecto de restauración... (op. cit.), pp. 7-8. 
41 Vegeu ALARCIA, M.À., «16. Pintura funerària...» (op. cit.), p. 67. 
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reducció de les despulles de la reina Elisenda durant tres anys, abans de 

traslladar les restes al sepulcre del claustre del monestir, tal com manava 

fer al seu testament.  

 

No ho veu així, tampoc, el Dr. Sabater i Curull, qui argumentava en la 

conversa mantinguda que els «podridors» o «carners» eren nínxols o 

sepultures provisionals, generalment a terra. 

 

Davant la incertesa de la finalitat de les pintures negres, apuntem encara 

una tercera possibilitat per explicar-ne la destinació: que es tractés de la 

decoració d’un espai destinat a resoldre una contingència imprevista, com 

podria ser la necessitat de condicionar un espai per vetllar les despulles de 

diverses persones mortes de manera sobtada, en un moment de gran 

mortaldat com va ser la pesta negra o bubònica de 1348.  

 

Ens consta que durant la pesta negra van morir nombroses religioses al 

monestir de Pedralbes, i no podem deixar de considerar que al palau de la 

reina també degueren morir un nombre important de persones, bé fossin de 

la seva cort, o bé part del servei del palau. 

 

Anna Castellano42 ens aporta una informació molt rellevant pel que fa a 

conèixer l’afectació de la pesta negra al monestir. Es tracta d’un document, 

signat per la reina Elisenda en què dóna fe del nombre i els noms de les 

monges que hi havia al monestir el 13 de juny de 1348, el moment que el 

pare d’una novícia, Blanca d’Era, mor i deixa en herència a la seva filla i a 

les monges del monestir una quantitat de diners, i també el nombre i els 

noms de les monges que hi ha al monestir en el moment de fer efectiva la 

recepció de la donació, el 7 de juliol de 1350. La comparació de totes dues 

llistes mostra la important disminució del nombre de monges del monestir: 

  

«A banda de la informació que aquest document aporta respecte al 

nombre real de membres de la comunitat en aquell moment, 

presenta una importància addicional pel fet que coincideix amb el 

                                       
42 CASTELLANO I TRESSERRA, A., Pedralbes a l’Edat Mitjana... (op. cit.), pp. 242-246. 
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crític any de 1348. Si atenem al que assenyala aquest escrit, entre el 

13 de juny de 1348 i el 7 de juliol de 1350, al monestir hi van morir 

divuit monges, una quantitat molt elevada si tenim en compte que la 

comunitat estava formada per seixanta-set persones, fet que 

representa més d’un 25% del total de les residents. 

 

»[...] les dates són correlatives i que les morts es van anar succeint 

entre els mesos de juny i setembre [de 1348], només amb dues 

excepcions que van esdevenir el novembre i el gener. [...] 

 

»Atès el moment en què van ocórrer totes aquestes defuncions, no 

sembla desassenyat pensar que van ser causa directa de l’epidèmia 

de pesta bubònica que, justament a partir del 21 de juny de 1348, va 

assolir una gran virulència als territoris de la Corona d’Aragó, i afectà, 

en un inici, totes les capes socials. Justament, una de les víctimes va 

ser la mateixa esposa del rei Pere, Elionor de Portugal, que va morir 

el 30 d’octubre d’aquell any 1348, a Xérica, després que el rei 

abandonés Saragossa, on s’havien convocat Corts Generals, en 

direcció Terol, tot fugint de la infecció que ja s’havia propagat a la 

ciutat. A més de la reina van morir altres nobles que acompanyaven 

el rei. 

  

»El llibre de defuncions [del monestir] recull al llarg del mes de juliol 

de l’any 1348, a més de la defunció de les esmentades monges, la 

d’alguns membres de l’alta noblesa vinculats amb el monestir, com la 

dels nobles Elionor i Berenguer d’Anglesola, morts els dies 2 i 4 de 

juliol, respectivament, que van ser enterrats a la mateixa església de 

Pedralbes, i la d’Elisenda de Rocabertí, ocorreguda el dia 6 de juliol.» 

 

L’elevat nombre de persones que configuraven la cort de la reina fan 

probable que es produïssin un nombre considerable de morts per causa de 

la pesta. Quan la reina fa el repartiment dels seus béns al testament43 

                                       
43 AMP, Còpia del testament de la reina Elisenda, Llibre de Privilegis Reials, p/17. 
Consultat a CASTELLANO I TRESSERRA, A., Origen… (op. cit.), pp. 810-824. Cita els 
següents, a més de convents, monestirs, cases de caritat, batlles, procuradors, 
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n’anomena una trentena, si bé alguns no devien restar de manera 

permanent a la cort, sinó que com a procuradors seus en diversos municipis 

devien anar i venir, fet que, en cas de pesta, devia ser prou desaconsellable 

pel risc de propagació i contagi que suposava.  

 

Els difunts a la cort de la reina, no ha quedat documentat on rebien 

sepultura. D’una banda, és possible que fossin enterrats al cementiri de 

Sarrià, però el trasllat dels difunts de Pedralbes a Sarrià sembla poc pràctic  

tenint l’església del monestir tan a prop.  

 

A la documentació conservada al monestir consta que el 1328 la reina rebé 

del cardenal protector l’autorització per escollir el lloc on fer un fossar per 

enterrar les monges que morissin al monestir.44 No queda clar, però, que 

aquest fossar fos per altres difunts que no fossin les monges, ni n’ha quedat 

documentada la ubicació. La cripta que es pot veure a l’ala nord-est del 

claustre, al costat de l’església, és del segle XVIII, i no se’n coneix cap 

altra.45 Sí que es coneixen sepultures individuals a la mateixa ala del 

claustre, les lloses de les quals van ser traslladades a la sala capitular en la 

reforma del claustre, quan aquest es va obrir al públic. Es tracta de 

sepultures d’abadesses i de dames de la noblesa, probablement properes a 

la reina Elisenda de Montcada. La situació dels sepulcres citats propers a 

                                                                                                                

religiosos que cita pel seu càrrec i obres en construcció: Capellà major Arnaldo de 
Carbessino, duo milites, scriptori portionis, presbiteriorum, filiorum militum (en 
Clariana), porterio nostro de maça, porterio de porta forana, camerario nosatro 
Guillermo de Millaris, Petro Llopis, scriptori qui tenebi sigilium maius, scriptori 
thesaurariae, dominae de genere militare (Sibilia de Crudilllis et Saurineta, uxore 
Galcerandi Andreae, quondam de Minorisa), Saurae D’Alp, camerariae nostrae, 
Sibiliae de Carraria, Peditum (Petro Michaelis et Raimundo Almanara), Blancha de 
Pulchro loco et Saura D’Alp, et Guillelmoneta de Aragallo, Berenguerio Ça 
Mascorda, Arnaldo de Carbassino, dominae Maria de Caneto, Violant de Paylars, 
Clara de Castelleto, Guillelmo de Paylars, religiosae sorori Francesca Ça Portella, 
religiosae sorori Margarita de Monte catheno, sorori Constantia de Crudillis, sorori 
Elienori de Pinós, sorori Agnès Ça Ruvira, sorori Bonvila, confessori nostro, Jacobo 
Despujol. 
44 CASTELLANO I TRESSERRA, A., Pedralbes a l’Edat Mitjana... (op. cit.), p. 58. 
45 La Sra. Assumpta Escudero, en la darrera entrevista personal que vam mantenir, 
apuntava la possibilitat que fos el jardí del claustre l’espai on pogués ser el fossar 
per sepultar les monges, de la mateixa manera que als monestirs francesos al 
claustre hi sol haver el cementiri. Aquest extrem, però, no està documentat ni se 
n’ha trobat cap evidència, que coneguem. 
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l’església i davant el sepulcre de la reina indiquen un privilegi nobiliari. No 

es tracta en cap cas de sepultures dels servidors de la reina.  

 

Era costum a l’època que les sepultures, si no hi havia un espai determinat 

per fer-ho, s’agrupessin en torn a l’absis de l’església. De fet, es coneixen 

dues sepultures a l’interior de la cel·la de sant Miquel, que ocupa l’espai 

entre els contraforts de l’absis de l’església contigu al que ocupa el sepulcre 

de la reina, i no seria estrany que es continués donant la volta a l’absis amb 

noves sepultures a mesura que hi hagués altres defuncions. Durant el segle 

XVII, però, tot l’entorn de l’absis es remodela i s’hi construeix l’accés que 

avui coneixem, amb uns nous parladors. Podria ser que en la reforma de 

l’accés al monestir del segle XVIII quedés ocult el fossar per a les monges i 

per als servents del palau de la reina sota la sagristia actual o sota l’espai 

que ocupa l’entrada, i que aquest fos el motiu per obrir-ne un de nou al 

claustre. 

 

La hipòtesi de les pintures negres com a decoració d’una sala de vetlles 

disposada al palau de la reina per atendre les necessitats extraordinàries de 

la seva cort durant la pesta negra, en tot cas, sembla que no contravé cap 

de les característiques ja analitzades: serien unes pintures fetes per 

resoldre una contingència imprevista, per tant fetes ràpidament, amb poc 

temps per executar-les, amb una intenció simbòlica i no artística, en un 

context funerari extraordinari. Molt possiblement, els morts que s’hi van 

vetllar no devien tenir temps de disposar el seu aixovar funerari, i en tot 

cas, com hem apuntat anteriorment, un tapís pintat és més higiènic que un 

de tela. 

 

Finalment, voldríem apuntar, a manera de colofó, una darrera hipòtesi que 

caldria explorar amb l’ajut d’antropòlegs i estudiosos del rituals i dels 

costums. Es tracta de la possibilitat que les pintures negres decoressin una 

habitació dedicada exclusivament a vetllar-hi els difunts que es produïen a 

l’interior del palau. Aquesta hipòtesi té un origen curiós i no ha quedat 

resolta, com diem, perquè manquen estudis de tipus antropològic que en 

puguin aportar altres exemples.  
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La primera notícia que ens va arribar de l’existència d’una habitació de 

morts ens la va fer arribar el Sr. Joan Rosàs. De visita al museu monestir 

per una inspecció del Servei de Museus de la Generalitat, en passar davant 

de les pintures exposades expressà la seva sorpresa i comentà que a la 

masia familiar a Santa Eulàlia de Ronçana en tenien també unes al «quarto 

dels morts». La sorpresa, tant de la conservadora en cap com nostra, que 

l’acompanyàvem pel monestir en la inspecció, ens va portar a demanar-li 

més informació i la possibilitat de visitar-les, a la qual cosa el Sr. Rosàs va 

accedir molt amablement. 

 

La casa és una edificació amb basament de pedra i remuntada amb tapial, i 

el propietari tenia ben estudiades les diferents fases de creixement i 

ampliació de la construcció. Pel que ens va explicar, l’origen era una cabana 

de bestiar del segle XIV que poc a poc havia anat ampliant les dependències. 

Les obres que s’hi duien a terme consistien bàsicament a reforçar el 

perímetre de la casa, que tenia certa tendència a obrir-se en un dels seus 

angles, refer la coberta amb els materials i les tècniques originals i 

conservar-la en l’estat més semblant possible al que es trobava en el 

moment de rebre-la en herència. 

 

El Sr. Rosàs ens explicà que durant les obres de reforçament del perímetre 

havia calgut fer un cinturó sota el ràfec de la teulada que relligués els 

quatre murs de tapia que s’obrien a la cantonada citada. Justament a 

l’interior de l’esquerda de la cantonada van trobar-hi un rosari de granisses 

de pasta de vidre blanca i vermella. Ens va explicar també que en algun 

moment al llarg de la hostòria, en fer el segon pis de la casa i per fer passar 

el forat de l’escala, en el moment de la construcció havien hagut de treure 

una biga del sostre original, i que durant les obres de restauració, al forat 

on s’allotjaven els caps de la biga hi havia trobat dotze llavors de gra. Havia 

trobat, també, altres amulets prop de la xemeneia, que segons que ens va 

explicar s’hi devien haver posat amb la creença que protegirien la casa, dels 

esperits que podien entrar per allà atrets pel foc. 

 

Finalment, al pis superior, al racó que feia l’escala amb el replà i les 

habitacions que s’hi obrien, hi havia un sòcol d’aproximadament un metre 
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d’alçada pintat de color negre, que el la família havia conegut 

tradicionalment com el «quarto dels morts». Es tractava d’una habitació que 

s’havia tractat sempre amb un especial respecte, i en la qual no hi dormia 

mai ningú, i el Sr. Rosàs havia sentit explicar als darrers familiars que 

havien viscut a la casa que era el lloc on s’hi vetllaven els difunts, amb una 

llitera de fusta instal·lada a l’espai per a aquesta fi, i els ciris i espelmes 

necessaris per a l’ànima del difunt. 

 

Les pintures que cobreixen aquest espai fins a l’alçada d’un metre no tenen 

cap inscripció visible ni element decoratiu. Es tracta d’una pintura llisa i 

originàriament homogènia. Actualment, l’escrostonament dels murs fa que 

el seu aspecte sigui molt irregular. 

 

No hem trobat documentació sobre altres masies que tinguessin un «quarto 

de morts», si bé en la bibliografia sobre la mort i els costums relacionats 

amb la mort s’hi recullen diverses supersticions pel que fa a la permanència 

de l’ànima al lloc on mor la persona, la qual cosa fa entendre que es 

volgués apartar els morts dels espais habitats pels vius, com els dormitoris, 

on segons les creences populars podia estar rondant el diable i endur-se 

l’ànima de qui dormís prop del difunt o en l’espai que aquest ocupava.46 

 

Qualsevol de les hipòtesis aportades per explicar el motiu de la realització 

de les pintures negres de Pedralbes queda obert a l’anàlisi de noves 

investigacions sobre espais similars que puguin anar-se identificant i 

reconeixent en edificis amb història i que no hagin estat reformats amb 

criteris poc respectuosos. 

 

                                       
46 Vegeu AMADES, JOAN, La mort… (op. cit.). 
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Conclusions

L’estudi de les pintures negres des d’una perspectiva holística, com ha estat 

el cas, va partir de la necessitat de respondre totes les qüestions que es van 

plantejar en el moment de la seva restauració i ha permès conèixer i 

comprendre no només les pintures negres, sinó el seu entorn físic, històric i 

cultural. Partíem de la necessitat de conèixer un objecte, i el mateix objecte 

ha estat la clau per entendre el seu context. Ara, en finalitzar l’estudi, 

objecte i context es completen i passen a ser una unitat. 

Això ha estat possible gràcies a la investigació i al fet d’entendre el 

patrimoni com un ens general i no com un conjunt de béns aïllats. Cal fer 

valer, doncs, la conservació-restauració com una disciplina directament 

relacionada amb la investigació aplicada, capaç de plantejar preguntes, 

establir hipòtesis, proposar teories, relacionar conceptes i resoldre 

problemes. 

Abans d'iniciar qualsevol restauració es plantegen al conservador-

restaurador un seguit de preguntes sobre el bé, preguntes que abracen des 

de les particularitats més concretes a les relacions més generals del bé amb 

el seu entorn, i les respostes no sempre són evidents o fàcils d'obtenir.  

El conservador-restaurador ha de ser capaç de formular les preguntes i 

buscar les respostes en els àmbits de coneixement adequats, sovint en el 

camp d'altres disciplines i amb l'ús de tècniques i procediments altament 

especialitzats, als quals haurà, també, de saber interpelar i interpretar. 

Entre les habilitats pròpies de la seva professió hi ha d'haver doncs la 

capacitat d'investigació i, també, la capacitat d'obtenir una visió de conjunt 



204

dels aspectes investigats i susceptibles de prefigurar les hipòtesis, així com 

proposar les teories que hauran de resoldre les qüestions plantejades en un 

moment inicial. 

Així, pel que fa a l’espai físic que conté les pintures negres, el monestir de 

Pedralbes, hem pogut aprofundir en el coneixement dels seus espais i 

constatar la manca d’informació i d’estudis sistemàtics pel que fa al 

creixement de l’edificació. Hem observat com les diferents hipòtesis de 

creixement i de localització del palau de la reina Elisenda no tenen per què 

ser contradictòries, i és possible que tinguin alguns elements en comú. Hem 

constatat que la informació històrica, sovint dispersa i compartimentada, té 

punts comuns que cal saber trobar per poder fer una lectura coherent dels 

conjunts. Així, considerem molt rellevant la constatació que el traçat dels 

camins antics no era el que coneixem actualment, i que el monestir tenia 

des del segle XIV l’accés principal al costat nord-oest. Aquest element, en 

aparença irrellevant, ajuda a comprendre la dinàmica del creixement de 

l’edifici i la disposició de les estances que el configuren. Hem proposat 

també, partint de l’observació dels espais, hipòtesis sobre el primer ús 

d’alguns nuclis edificats, com és el cas del cor baix i el combregador, 

possibles elements que configurarien una part primerenca de l’església, la 

sala capitular i els parladors del «grau de sant Honorat». 

En l’apartat en què s’han estudiat les pintures negres hem recuperat una 

informació molt valuosa des del punt de vista de la restauració: la filmació 

del procés d’arrencament de les pintures i la fitxa del catàleg de l’exposició 

Barcelona restaura que, posats en comú, completen la documentació més 

extensa de totes les que hem pogut trobar sobre processos de restauració 

de pintura mural arrencada i traspassada a un nou suport al llarg dels anys 

setanta del segle XX.

Considerant que partíem d’una obra ja restaurada el 1974 i atesa la manca 

de documentació a les institucions que custodien les obres sobre les 

restauracions del període comprès entre principi de segle i els anys vuitanta 

del segle XX, creiem que la informació que hem pogut aportar en aquest 

treball constitueix una petita aportació a la resolució d’aquesta mancança.  
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Així mateix, volem fer notar que aquesta manca de documentació serà un 

problema de dimensions extraordinàries durant el segle XXI, atès que moltes 

de les obres del patrimoni que es custodien a Catalunya hauran estat 

restaurades i no sempre es disposarà d’elements que permetin reconstruir-

ne la història material. Això dificultarà la conservació dels objectes i les més 

que probables intervencions de conservació-restauració futures, atès que 

els materials afegits durant els tractaments de restauració fets en aquell 

període podran interferir amb els materials originals i no seran fàcilment 

reconeixibles. En alguns casos, a més, com en el de les pintures negres, el 

canvi radical de composició que ha suposat la incorporació de nous 

materials ha propiciat l’aparició de problemes de conservació-restauració 

propis d’obres contemporànies fetes amb materials industrials moderns i no 

pas dels materials propis de la pintura mural del segle XIV.

En aquest punt, voldríem demanar amb insistència un major esforç de les 

institucions que custodien el patrimoni per fer pública la informació relativa 

als seus fons i per recuperar, mentre encara hi hagi temps, la informació 

que només es troba a la memòria de les persones que durant el periode 

comprès entre els anys 60 i la fi del segle XX van treballar directament en la 

conservació i la restauració del patrimoni, atesa la poca tradició de 

documentar per escrit les intervencions en aquells anys. A aquesta 

mancança s'hi suma l'evolució que han sofert tant els criteris d'intervenció 

com la pràctica i els usos professionals, fet que dificulta encara més, avui, 

el treball dels conservadors-restauradors i dels estudiosos del patrimoni. 

Al tercer capítol hem afegit a la documentació històrica recuperada la 

informació obtinguda als estudis físics i químics que hem realitzat a les 

pintures traspassades. D’una part, l’estudi de la tècnica d’execució amb el 

reflectògraf MuSIS-2007 en la segona banda de l’infraroig, per intentar 

veure si hi havia cap dibuix preliminar o algun element que l’estat de 

conservació i el color negre de les pintures no permetessin veure amb llum 

visible. No s'ha obtingut cap informació rellevant, i hem pogut concloure 

que les pintures van ser fetes sense dibuix ni composició previs. D'altra 

part, però, la reflectografia d’ultraviolats ha permès observar l’aflorament 
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del poliacetat de vinil a través de les múltiples zones on la capa pictòrica 

original es va perdre en l’arrencament o en el trasllat, i també a través de 

les esquerdes produïdes durant el procés d’arrencament i trasllat, i detectar 

nombrosos retocs a la superfície de l’obra, realitzats durant la intervenció 

de 1974. 

Un atre element analitzat al tercer capítol és el text de l’interior dels 

filacteris. Per poder fer-ne una lectura ha calgut fer una reconstrucció 

informàtica del traçat de les lletres i comptar amb la col·laboració d’un 

paleògraf. El resultat ha estat decebedor, atès que després de la 

reconstrucció i la neteja dels elements que distorsionaven la inscripció el 

text resultant continuava sent il·legible, malgrat la versemblança de la 

inscripció. La conclusió ha estat que la persona o les persones que van 

realitzar les pintures molt probablement no entenien el significat del que 

copiaven, fet comú a l’època, amb poca alfabetització i convivència de 

cultures amb tipus d’escriptura i alfabets diferents (musulmans, jueus i 

cristians). 

Pel que fa a les anàlisis químiques, aquestes ens han permès determinar la 

composició i la disposició dels materials de les diverses capes que 

configuren les pintures negres. Així, s’han pogut rebatre les hipòtesis que 

apuntaven a una pintura al tremp, en confirmar la presència de calç 

carbonatada amb el pigment negre de carbó vegetal. També hem pogut 

confirmar que l’enlluït és a base de calç i sorra, aplicat amb estrats 

irregulars a causa del fet que s’aplicà amb brotxa i no pas amb llana, i hem 

confirmat igualment la presència dels materials utilitzats en la restauració 

de 1974: cola forta, goma laca blanca, poliacetat de vinil i Paraloid B-72, a 

més de pigments moderns per al retoc. 

Hem aprofundit també en el coneixement del poliacetat de vinil, una resina 

vinílica derivada de l’àcid acètic, amb un envelliment problemàtic per a les 

pintures negres, atès que en la seva despolimerització allibera l’àcid acètic 

de la seva composició que reacciona amb el carbonat càlcic del fresc. Hem 

exposat els diferents factors que poden afavorir la despolimerització del 

poliacetat de vinil i les reaccions que es poden produir amb els materials 
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que componen les pintures negres, i hem donat unes pautes per a la 

minimització dels efectes degradants que té per a les pintures la 

descomposició de l’adhesiu utilitzat per al traspàs. 

Finalment, hem situat les pintures negres en el seu context històric i 

religiós, i hem intentat aprofundir en la significació simbòlica dels elements 

que s’hi representen per intentar comprendre’n el significat. Així, hem 

arribat a la conclusió que són efectivament unes pintures funeràries que, tot 

i que resulten críptiques als ulls de qui les contempla actualment, molt 

probablement a l’època en què es van executar no oferien problema 

d’interpretació als seus contemporanis, atèsa l’estreta relació que 

mantenien amb la mort i la seva litúrgia.  

La interpretació de les claus de coneixement que ens ofereix el patrimoni no 

sempre és fàcil i inequívoca. Com més allunyat en el temps sigui l’origen del 

bé objecte d’estudi més complexa pot arribar a ser la seva lectura i 

interpretació. És per això que es fa imprescindible aprofundir en el 

coneixement de les obres abans d’una restauració, per tal de comprendre el 

seus significats profunds i, així, poder-los respectar. No es pot valorar allò 

que es desconeix. Altrament, els conservadors-restauradors correm el risc 

de convertir-nos en manipuladors, més o menys hàbils però ignorants, 

d’objectes buits de significat i, potser, en botxins involuntaris del significat 

que hi ha darrera la façana de l’objecte. És per això que la conservació-

restauració és i ha de ser sempre investigació i ha de nodrir-se de 

l’aportació de tots els punts de vista possibles. No té sentit ni seria possible 

sense el concurs de diferents disciplines i coneixements. 

En el moment que es va dur a terme la intervenció de restauració l’any 

2000 els responsables del Museu-Monestir de Pedralbes i del Museu 

d’Història de la Ciutat desconeixien l’abast de la degradació que patien les 

pintures, així com també els danys potencials que pot causar el poliacetat 

de vinil, tot i que se sospitava que el problema de les pintures negres podia 

transcendir la simple qüestió puntual de la fixació de la capa pictòrica. La 

intervenció que es va fer aleshores va permetre, a rel dels danys observats 

en les pintures negres, investigar la quantitat i les afectacions de les 
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pintures murals traspassades amb poliacetat de vinil a Catalunya, amb la 

posada en marxa un primer projecte d’investigació, ja conclòs, al qual ha 

seguit un segon projecte que s’inicia aquest mateix any 2006. Tant el 

Museu d’Història de la Ciutat com el Museu-Monestir de Pedralbes han 

facilitat i avalat els dos projectes d’investigació presentats a les 

convocatòries del Ministerio de Educación y Ciencia, i hi han contribuït 

posant a l’abast de l’equip d’investigació les facilitats que han estat a la 

seva mà per poder desenvolupar els projectes. 

La figura del conservador-restaurador, encara molt desconeguda i sovint 

relegada a un paper secundari, com si fos només deutora de l’habilitat 

manual i de la paciència, es revel·la així com la d’un professional impulsor i 

cristal·litzador d’un seguit d’estudis coordinats que sumats i correctament 

interpretats generen coneixement i comprensió de les obres en tots els seus 

aspectes. Generen coneixement global, recuperen el significat primigeni de 

les obres, les situen en el seu context i, a partir d’aquí, proposen, dirigeixen 

i poden dur a terme el tractament dels béns en cas que realment sigui 

necessari, en col·laboració estreta amb altres professionals. 

Per això creiem bàsic per al futur del patrimoni i la professió fer valer 

davant gestors i responsables polítics i culturals la necessitat imprescindible 

de la mirada del conservador-restaurador sobre les obres del patrimoni. 

Aquest punt de vista ha de formar part de la documentació de les obres als 

catàlegs de les col·leccions: el coneixement de la història material de les 

peces, de la seva evolució, el seu encaix en una tradició creadora i en un 

entorn cultural concrets i, també, la mirada sobre la salut de les obres, 

aporten un coneixement sobre el patrimoni que fins ara no s’ha apreciat, i 

que en el millor dels casos s’ha mantingut subordinat a a altres punts de 

vista parcials i, per tant, incomplets. 

Barcelona, setembre de 2006 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente informe se exponen los resultados de los análisis realizados a ocho 
micromuestras de pintura cuya referencia es: Pinturas negras [MMP – 147.311]. La solicitud 
de los análisis ha sido realizada por Anna Nualart. 

 El objetivo de los análisis ha sido la identificación de los materiales presentes en cada 
estrato de las micromuestras tomadas. En el informe se presentan diferentes tablas en las que se 
muestran detalladamente los resultados del estudio, los gráficos más significativos obtenidos de 
los análisis realizados, así como las conclusiones relacionadas con las interrogantes planteadas 
en la solicitud de estudio. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS MICROMUESTRAS 

Nº 1 MMP.147.311
Nº 2 MMP.147.311
Nº 3 MMP.147.311
Nº 4 MMP.147.311
Nº 5 MMP. 147.311 
Nº 6 Celda “Dormidor” T. de Cardona Enríquez 
Nº 7 Nivel sobre celda T. de Cardona 
Nº 8 3º piso “mirador” 

Imagen de la obra estudiada en la que se indican las zonas donde han sido tomadas las micromuestras 
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3.- TÉCNICAS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS QUÍMICOS 

3.1.- Estudio de la micromuestra mediante microscopía óptica con luz incidente y 

trasmitida. Tinciones selectivas y ensayos microquímicos. La medida del espesor de 

las diferentes capas se realiza mediante una lente micrométrica con el objetivo de 10 

X / 0,25 en la zona más ancha del estrato. 

3.2.- Microscopía óptica de fluorescencia. 

3.3.- Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

3.4.-  Cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS) 

3.5.- Microscopía electrónica de barrido – microanálisis mediante espectrometría por 

dispersión de energías de rayos X (SEM – EDXS) 
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4.- RESULTADOS 

Nº 1.- MMP.147.311 

Capa Color Espesor 
(�m) Pigmentos / cargas Observaciones 

3 negro 30

negro de huesos, verde de cromo, 
carbonato cálcico, blanco de titanio, yeso 
(b. p.), litopón (b. p.), tierras, azul de 
ftalocianina (m. b. p.) 

capa de pintura 
(reintegración) 

2 blanquecino 65-120 - adhesivo de fijación 

1 blanco 680 yeso, carbonato cálcico, blanco de bario 
(b. p.), blanco de cinc (b. p.)1 mortero 

Figura 1.- Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 1 
(objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden 
numérico que se indica es el que 
aparece en la tabla correspondiente

Figura 1 a.- Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 1 
(objetivo MPlan 20 X / 0,40). 
Observación con luz UV. Se observa la 
fluorescencia blanco azulada del 
adhesivo de fijación 

1 b. p. = baja proporción, m. b. p. = muy baja proporción 
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Nº 2.-MMP.147.311 

Capa Color Espesor 
(�m) Pigmentos / cargas Observaciones 

2 negro 40
negro de huesos, verde de cromo, carbonato 
cálcico, yeso (b. p.), blanco de titanio (b. p.), 
tierras, blanco de bario (b. p.) 

capa de pintura 
(reintegración) 

1 blanquecino 480 carbonato cálcico, yeso (b. p.), tierras (b. p.), 
silicatos (b. p.) mortero 

Figura 2.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la micromuestra Nº 2 (objetivo 
MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el que aparece en la tabla correspondiente
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Nº 3.-MMP.147.311 

Capa Color Espesor 
(�m) Pigmentos / cargas Observaciones 

3 negro 120 carbón vegetal, carbonato cálcico, yeso, (b. p.), 
tierras (b. p.), blanco de bario (b. p.) capa de pintura 

2 blanco 150 carbonato cálcico, yeso (b. p.), silicatos (b. p.) 
mortero (posibles 
restos del mortero 
original) 

1 blanco 220 carbonato cálcico, yeso, blanco de bario mortero 

Figura 3.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la micromuestra Nº 3 (objetivo 
MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el que aparece en la tabla correspondiente
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Nº 4.- MMP.147.311 

Capa Color Espesor 
(�m) Pigmentos / cargas Observaciones 

3 negro 50
negro de huesos, verde de cromo, carbonato 
cálcico, yeso (b. p.), blanco de titanio (b. p.), 
tierras (b. p.), blanco de bario (b. p.) 

capa de pintura 

2 pardo 60 carbonato cálcico, yeso (b. p.), silicatos (b. p.) 
mortero (posibles 
restos de mortero 
original) 

1 blanco 400 carbonato cálcico, yeso, blanco de bario mortero 

Figura 4.- Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 4 
(objetivo MPlan 20 X / 0,40). El 
orden numérico que se indica es el 
que aparece en la tabla 
correspondiente

Figura 4 a.- Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 4 
(objetivo MPlan 50 X / 0,75). 
Observación con luz UV. Se observa 
la fluorescencia de la capa de 
adhesivo con restos de mortero 
original
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Nº 5.-MMP. 147.311 

Capa Color Espesor 
(�m) Pigmentos / cargas Observaciones 

2 negro 25 carbón vegetal, carbonato cálcico, yeso 
(b. p.), silicatos (b. p), tierras (b. p.) capa de pintura 

1 blanquecino 600 carbonato cálcico, yeso, blanco de bario, 
blanco de cinc (b. p.) mortero 

Figura 5.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la micromuestra Nº 5 (objetivo 
MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el que aparece en la tabla correspondiente
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Nº 6.-Celda “Dormidor” T. de Cardona Enríquez 

Capa Color Espesor 
(�m) Pigmentos / cargas Observaciones 

2 negro 65 carbón vegetal, carbonato cálcico capa de pintura 
1 blanquecino >1000 carbonato cálcico, silicatos, tierras mortero 

Figura 6.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la micromuestra Nº 6 (objetivo 
MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el que aparece en la tabla correspondiente
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Nº 7.-Nivel sobre celda T. de Cardona 

Capa Color Espesor 
(�m) Pigmentos / cargas Observaciones 

2 negro 5-25 carbón vegetal, carbonato cálcico, yeso 
(b. p.), silicatos (m. b. p.) capa de pintura 

1 blanco >1000 carbonato cálcico, silicatos mortero 

Figura 7.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la micromuestra Nº 7 (objetivo 
MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el que aparece en la tabla correspondiente
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Nº 8.-3º piso “mirador” 

Capa Color Espesor 
(�m) Pigmentos / cargas Observaciones 

2 negro 40 negro de huesos, carbonato cálcico, yeso 
(b. p.), albayalde (b. p.) capa de pintura 

1 blanquecino 1000 carbonato cálcico, silicatos, yeso (b. p.), 
tierras (m. b. p.) mortero 

Figura 8.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la micromuestra Nº 8 (objetivo 
MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el que aparece en la tabla correspondiente
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5.- CONCLUSIONES 

En la siguiente tabla se presenta la relación de materiales identificados en las micromuestras 
estudiadas

Materiales identificados en las micromuestras 

Nº de 
micromuestra 

Composición de los morteros 

Nº 1 - Nº 5 carbonato cálcico, yeso, blanco de bario, blanco de cinc (b. p.) 

Nº 2 – Nº 8 carbonato cálcico, yeso (b. p.), silicatos (b. p.), tierras (b. p.) 

Nº 3 - Nº 4 
dos capas de morteros: 
primera capa : carbonato cálcico, yeso, blanco de bario  
capa próxima a la pintura, posibles restos del original: carbonato 
cálcico, yeso (b. p.), silicatos (b. p.) 

Nº 6 - Nº 7 carbonato cálcico, silicatos (b. p.) y una baja proporción de tierras en la 
Nº 6 

Nº de 
micromuestra 

Composición de las capa de pintura 

Nº 1 negro de huesos, verde de cromo, carbonato cálcico, blanco de titanio, 
yeso (b. p.), litopón (b. p.), tierras, azul de ftalocianina (m. b. p.)

Nº 2 negro de huesos, verde de cromo, carbonato cálcico, yeso (b. p.), blanco 
de titanio (b. p.), tierras (b. p.), blanco de bario (b. p.)

Nº 3 carbón vegetal, carbonato cálcico, yeso, (b. p.), tierras (b. p.), blanco de 
bario (b. p.)

Nº 4 negro de huesos, verde de cromo, carbonato cálcico, yeso (b. p.), blanco 
de titanio (b. p.), tierras (b. p.), blanco de bario (b. p.)

Nº 5 carbón vegetal, carbonato cálcico, yeso (b. p.), tierras (b. p)

Nº 6 carbón vegetal, carbonato cálcico, tierras (b. p.)

Nº 7 carbón vegetal, carbonato cálcico, yeso (m. b. p.), tierras (m. b. p.)

N º8 negro de huesos, carbonato cálcico, yeso (b. p.), albayalde (b. p.) 

Materiales orgánicos 
identificados2

restos de goma laca, especialmente en la micromuestra Nº 1, 
restos de cola de origen animal, y poli (acetato de vinilo) de 
forma predominante. Se ha identificado una resina acrílica, 
también de manera abundante, en la superficie de la 
micromuestra Nº 4 Todos estos productos añadidos en los 
diferentes tratamientos por los que han pasado las pinturas 

2 Se citan los materiales que han podido ser aislados e identificados. En muchas ocasiones las mezclas son tan heterogéneas y complejas 
que no es posible discernir los componentes de manera independiente a partir de las muestras disponibles
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 En las micromuestras estudiadas se ha podido comprobar que la capa más interna (en la sección 

transversal) está compuesta por un mortero –de reposición- a base de carbonato cálcico, yeso, blanco de 

bario, blanco de cinc, silicatos y tierras. En el estudio de las micromuestras Nº 1 a la Nº 6 cabía esperar 

una uniformidad en la composición de este estrato ya que han sido tomadas de la misma pieza (según se 

indica en el diagrama de la página 1) sin embargo, se ha podido constatar que tanto los pigmentos 

blancos como el material de carga adicional (silicatos) y las tierras no están uniformemente repartidos, 

pues aparecen indistintamente en las diferentes micromuestras. 

 Por otra parte, en las micromuestras Nº 3 y Nº 4 se ha observado una fina capa de mortero sobre el 

que se aplicó el de reposición, este estrato está compuesto por carbonato cálcico con una baja 

proporción de yeso y silicatos. Es probable que esta capa corresponda a restos del mortero original del 

que sólo quedan vestigios en las micromuestras mencionadas. 

 Las capas de pintura presentan una composición variada que podría agruparse de modo general en 

tres grupos: el primero conteniendo negro de huesos y pigmentos como el verde de cromo, blanco de 

bario, blanco de cinc y litopón, de uso a partir del siglo XIX y azul de ftalocianina y blanco de titanio 

que se emplean en el siglo XX. En segundo grupo está compuesto sólo por la micromuestra Nº 8; aquí 

se ha identificado también negro de huesos y carbonato cálcico, pero esta vez con una baja proporción 

de albayalde. El tercer grupo contiene como pigmento negro el carbón vegetal que aparece mezclado 

con tierras y con carbonato cálcico, junto con una pequeña carga de yeso, y pocos granos de blanco de 

bario que han sido detectados sólo en la micromuestra Nº 3. 

 La adición significativa de distintos materiales para la consolidación y fijación de las capas de 

pintura impide determinar sin éstas contenían algún aglutinante orgánico. Los productos orgánicos 

identificados son: goma laca, cola de origen animal, polímeros de tipo poli (acetato de vinilo) y acrílico. 

Madrid, 10 de mayo de 2005 

Realizado por: 

Andrés Sánchez Ledesma.  Ldo. Bioquímica 
María Jesús Gómez García Lda. Farmacia 
Especialistas en análisis para la documentación y restauración de obras de arte 
Arte-Lab S.L. 
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ANEXO 

 A continuación se presentan los espectros más significativos obtenidos de los análisis 
mediante SEM-EDX y FTIR. 

Figura 1.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado 
sobre la capa de mortero de la micromuestra Nº 1 

Figura 2.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado 
sobre la capa de color negro (capa 3) de la micromuestra Nº 1 

Figura 3.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado 
sobre la matriz de la capa de color negro (capa 2) de la 
micromuestra Nº 2 

Figura 4.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado 
sobre la capa de color blanco (capa 2) de la micromuestra Nº 
3

Figura 5.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado 
sobre la capa de color pardo (capa 2) de la micromuestra Nº 4 

Figura 6.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado 
sobre la capa de color negro (capa 2) de la micromuestra Nº 5 

Figura 7.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado 
sobre la capa de pintura de color negro (capa 2) de la 
micromuestra Nº 7 

Figura 8.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado 
sobre la capa de mortero (capa 1) de la micromuestra Nº 8 
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Figura 9.- Espectro FTIR obtenido del análisis 
realizado del material extraído con disolventes 
orgánicos de las micromuestras Nº 2 y Nº 4. Se ha 
identificado poli (acetato de vinilo) 

Figura 10.- Espectro FTIR obtenido del material 
extraído de la superficie de la micromuestra Nº 4. Se ha 
identificado una resina acrílica 

Figura 11.- Espectro FTIR obtenido del análisis 
realizado del extracto acuoso de las micromuestras 
Nº1, Nº 3 y Nº 5. Se identifican bandas relacionadas 
con la cola de origen animal

Figura 12.- Espectro FTIR obtenido del análisis del 
extracto en etanol absoluto obtenido de un grumo 
limpio de color pardo oscuro presente en la 
micromuestra Nº 1. Se identifica goma laca 
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Plànol de situació del monestir i el seu entornal segle XIX al llibre de BASSEGODA, BONAVENTURA Pedralbes. Notas artístico-
bibliográficas del Real Monasterio. Barcelona: Farré y Asensio, 1928, p. 16-17 
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31. Estancias per tenir oli, y altres cosas. 
32. Refetori. 
33. Pati, o Celobert dela Cuyna, y Safareig per a rentar. 
34. Cuyna. 
35. Forn dela Cuyna. 
36. Dispenzas, ô oficinas dela Cuyna. 
37. Repartidor delas ayguas del Surtidor delo Claustro,  
 y dela Cuyna gran. 
38. Horts immediats ala Cuyna. 
39. Aposiento. 
40. Claustros, y pasadis dels claustros dichus. 
41. Rentadors de roba, y Aposiento. 
42. Porteria del hort, y pessa per posar la lleña. 
43. Entra delas dispenzas dela infermeria. 
44. Celobert. 
45. Dispenzas dela infermeria. 
46. Cisterna dela infermeria. 
47. Cuyna dela infermeria. 
48. Passadis del refetor, y quarto dela infermeria. 
49. Refetor dela infermeria. 
50. Apossientos dela infermeria. 
51. Corredor, ô transit de dits aposientos de infermeria. 
52. Aposiento de transit per anar al lloch comu. 
53. Lloch comu de dita infermeria, y pessas par difertas cosas 
necess.. 
54. Hort gran, y Safareig dins la Clausura. 
55. Passadis de entrada als quartos del Abadia. 
56. Quartos dela Abadia. 
57. Aula Capitular. 
58. Galliner 

"PLA Y DEMONSTRACIO JNOGRAFICA DEL MONASTIR DE LAS MARES MONJES DE PEDRALVES, COMVENT DE FRARES I CASAS DE CAPELLANS"
1. Porterias. 
2. Claustros, casetas y horts de diferentas monjas y pasadis. 
3. Torn y pesas de dit torn. 
4. Arxiu. 
5. Sepulcre dela Reyna. 
6. Iglesia. 
7. Sagristia dela Iglesia. 
8. Campanar, y font comuna. 
9. Entrada del chor de baix. 
10. Entrada del chor de Dal. 
11. Lo Chor. 
12. Portal dela Iglesia. 
13. Pessa del Parlador de part de dintre. 
14. Pessa del Parlador de part de fora. 
15. Lo torn de dit Parlador. 
16. Horts Particulars. 
17. Entrada de dits Horts. 
18. Aposientos de Religiosas. 
19. Dormidors. 
20. Lloch comú. 
21. Safareig dels Peixos. 
22. Conducto dela aygua per regar dits Horts. 
23. Safareig. 
24. Hort delas Corts a la part de Montanya, y Safareig. 
25. Caseta del conducto principal de las ayguas. 
26. Pessas del Noviciat. 
27. Pessas dela Roparia. 
28. Estancias pera tenir Gallinas. 
29. Patis, Celoberts. 
30. Transit per anar al Hort delas Corts. 



59. Muralla del Monastir que circueix la Clausura. 
60. Hort gran fora dela Clausura.  
61. Safareig en dit Hort. 
62 Casa del Hortolá. 
63. Portals de entrada al Hort. 
64. Parets, que tancan dit Hort. 
65. Portals ab sas torres antiguas de entrar al clos, y patis del recinto del 
      Comvent, en que se enclou lo comvent  
dels Religiosos y las Casas, y Horts dels Capellans, que manté lo Monastir. 
66. Casas de mayordomía, y del Forner ab totas sas oficinas, y habitacions. 
67. Patis, o Celoberts de ditas Casas. 
68. Carniceria del Comvent, y pati. 
69. Corral. 
70. Casas, que havitan diferntas Personas de servei de dit Monastir. 
71. Graner del Forn. 
72. Claustros del Comvent dels Frares. 
73. Hort de dit Comvent dels Frares. 
74. Refetor dels Frares. 
75. Dispenza de dit Refetor. 
76. Capella de Sta Anna dins dits Claustros. 
77. Lloch Comú de dit Comvent. 
78. Aposientos en lo pla terreno. 
79. Escalas que pujan als Aposientos de dit Comvnt.
80. Camp, y Pati dintre de dit recinto. 
81. Casilla de la font Comuna. 
82. Cassas dels Capellans. 
83. Carrer de ditas Casas. 
84. Font delas Casas dels Capellans, que condueix la aygua ala Cisterna. 
85. Cisterna. 
86. Casa de la Mayordomia de dits Capellans. 
87. Horts de dits Capellans 
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