
GASPAR COLL 1 ROSELL 

EL RETAULE DELS SANTS JOANS DE SANTA COLOMA DE 
QUERALT: NOVESAPORTACIONSA LA SEVA 

CRONOLOGIA. 

1. IMPORTANCIA 1 PROBLEMATICA DE L'OBRA: OBJECTIUS DEL 
TREBALL. 

El retaule dels Sants Joans, procedent de la capella del casteil de Santa Coloma de 
Queralt, es conserva acmalment al Museu d'An de Catalunya (Barcelona). La 
historiografia de I'art ha estat uninim en emmarcar-lo dins I'anomenat període 
italogotic de la pinmra catalana i també dins el que es considera una segona etapa 
dels corrents italianiuants de la pinmra &tica catalana; és a dir, durant la segona 
meitat del segle XIV després del 1348, quan la mort fmit de la pesta negra aturi el 
treball dels pintors Ferrer i Arnau Bassa, els fundadors del principal obrador 
d'italianisme pictoric a Barcelona i arreu de la Corona d'Aragó, sota I'impuls iulic 
de la cort de Pere el Cerimoniós. 

La crítica també ha establert un cen acord -encara que no absolut- al f i a r  
lligams d'autoria amb d'altres obres afims al retaule de Santa Coloma de Queralt; 
concretament, es creu del mateix pintor el retaule dedicat a Sant Bartomeu proce- 
dent de la Seu de Tarragona i conservar actuaiment al Museu Diocesi de la mateixa 
ciutat, i darrerament, li han estat atribuides unes pintures murais recenunent 
descobertes a la capeha dels Sastres de I'esmentada seu que-a manera de vitralls- 
ocupen l'espai &una fimestra i representen figures de sants. 

L'atribució de tres obres a un mateix pintor és una reaiitat suggestiva per a la 
historia de I'art -dona I'obra artística és la primera font per al seu estudi- i permet 
avansar en el coneixement de les característiques formals i t&cniques del mestre; 
inclús permet fer aproximacions comparatives amb la resta de pinmres italo~otiques 
catalanes i proposar-ne filiacions de taller i cronologies aproximades. Pero dificil- 
ment es pot mar més enlli i sobretot no es pot -si no es tenen dades certes com 
alguna datació o I'autoria documentades- valorar correctament la importjncia 
artística del pintor dins de I'evolució del conjunt del període artístic. Si no es pot 
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filiar i datar amb cena precisió un p p  d'obres es fa molt difícil saber si les seves 
característiques formals i tkniques són la continuitat d'una seqüencia preexistent 
(en aquest cas la de Ferrer Bassa) o si representen una manifestíció retardaüuia 
tardana d'una manen de fer ja eclipsada. AiA és el que succeeix amb el retaule dels 
Sants Joans i amb les obres que li són *germanesv doncs, al no existir cap document 
directe que en desvetlli I'autor o alguna cronologia segura, llur situació dins el 
.Corpus* de la pintura italog6tica catalana és avui encara motiu de polbica. La 
documentació hisGrica sobre les obres esmentades es malauradament escassa i mai 
directa. Com veurem més endavant, les dades histbriques que indirectament es 
poden relacionar a alguna pintura ho són fonvnentament amb el retaule dels Sants 
Joans,lligat a les visicinids de la familia Queralt. Sobre les obres conservades a la 
catedral de Tarragona s'ha perdut gairebé tota referencia documental: des del segon 
ter$ del segle XIV i fms al 1367 no es conserva pricticament documenració al Arxiu 
Histbric Diocesa de Tarragona. Només s'han pogut trobar algunes dades indirectes 
a I'4rxipiscopologi~ de Mn. Blanch, llibre redactar al sede xvii i que recull 
notícies de sedes &terion sobre la Seu de Tarragona, i a les iotícíes publicades el 
1935 per S. Capdeviia i Felip. Per aquest darrer autor sabem que la construcció de la 
capelia de San& Maria o deL Sasue'de la seu de Tarragona es-degué concloure I'any 
1359, doncs un document datat e1 22 d'agost d'aquest any, explica com I'arquebisbe 
Pere de Clasquerí mana al seu vicari general queobligués a I'obrerde laSeu a pagar al 
mesue de vidrieres Guiiiem Lantungat les 15 Uiures barceloneses que li resta a deure 
de la quantitat pactada sobre les vidrieres dels fmestrds de la capella de Santa Maria 
de la Catedral. ' Aquesta data pot marcar una cronologia aproximada per a les 
pintures murals recennnent descobertes a I'espai d'una de les fmestres de la capella, 

fins ami ningú I'ha ressaltat com a significativa dins el conjunt de I'obra del 
mestre. La documental ressenyada explica com la crítica no ha estat unhim 
a I'hora de d e f i  la personalitat del pintor del retaule dels Sants Joans i encara 
menys al cercar-li una cronologia. 

En aquest trebaü faig una descripció del retaule de Santa Coloma de Querdt i 
seguidament n'exposo I'estat hiswriografic de la questió. En el1 veurem dues 
postures fonamentals per a definir la personalitat de l'autor de I'obra; o se'l consi- 
dera un pintor anonim que recentment ha pres el nom de qMestre de Santa Coloma 
de Queraltm o se'l assimila a Joan de Tarragona, pintor tarragoní que obra una 
pintura plenament documentada g-irs al coneixement del reu contracte datar el 
1359: el retaule de la Verge del Sanmari de Santa Maria de Paretdelgada (La Selvadcl 
Camp). Paral.lelament á les opinions sobre I'autoria, la datació del retaule s'ha 
considerat quasi bé unhimement pels volts del 1370, encara que unade les primeres 
opinions fou de datar-lo amh anterioritat al 1364 i que una de les darreres aporta- 
cions hi wincideix parciaiment, al f i  una cronologia amplia entre 1355 i 1366. 

l .  CAPDEVILA 1 FELIP. S., 1935, pig. 38, nota 2: A.H.D.. Negotoriurn, 1359, fol. 140. 
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Aquestes aportacrons de la historiografia de I'art centren el debat entre els qui no 
veuen prou simiiituds estilístiques entre el maule de Paretdelgada i les altres obres 
comentades com per considerar-les totes de Joan de Tarragona, proposant així una 
personalitat artística propia per al Mestre de Santa Coloma de Queralt. Per altra 
pan, els defensors d'una sola autoria pera tot el grup de pintures argumenten que hi 
han similituds formais entre rotes eUes encara que tvnbé admeten diferencies que 
justifiquen per una evoiució estilística h i t  del temps. Per ells, el retaule de 
Paretdelgada seria la primera obra coneguda de Joan de Tarragona (1359), més 
retardatkia o .francogbtica* que les altres, i el pintor hauria evolucionat cap a 
formes més ~italogoriquesr amb els retaules dels Sane Joanes i de Sant Bartomeu, 
datables cap el 1370. Els autors que han proposat cmnologies anteriors per al retaule 
dels Sants Joans no han entrar en la polemica de la personalitat del rnestre i no han 
parlat de les aitres obres que se li atribueixen. 

La justificació de totes aquestes opinions quedari clara en el proper estat de la 
qüestió, pero abans vuU exposar una reflexió encaminada a fer entenedor I'objectiu 
principal que persegueixo en aquest trebd: datar amb la major precisió possible el 
retaule dels Sants Joans perque considero que la seva cronologia esti intrínsecament 
relacionada amb les opcions sobre la seva autoria i perque d'aixb se'n despren la 
possibilitat de situar més correcrament la seva fdiació diis I'evolució del conjunt de 
la pintura italogbtica catalana. Soc conscient que la cronologia de I'obra no és I'únic 
factor necesski per inferir-ne la seva importancia artística i la personalitat del seu 
mestre, doncs calen anasis comparatives de la seva tknica i eis seus models 
formals, compositius i iconografcs amb la resta d'obres que es puguin considerar 
d'un mateix corrent pictbnc. Aquesta analisi és el fruit d'un estudi més extens i de 
conjunt que espero ferpúblicaviat; ara, en aquest articíe, wU donaraconeixerunes 
reflexions extretes de documentació fins a& tiedita dels fons de Santa Coloma de 
Queralt. Dins aquesta documentació no hetrobat cap notíciadiiecta sobre el retaule 
deis Sants Joans; hauria volgut uobar-ne el conuacte o ahenys algun pagament o 
ipoca que m'hagués permes donar un nom i uns anys segurs d'activitat al pintor. No 
ha estat posible perque, com veurem m& endavant, la donrmentació és fragmenti- 
ria i dispersa, mancant alguns anys sencers del període estudiat. Malgrat tot la 
recerca no ha estat en va; en compensació, les notícies aconseguides sobre fee de la 
família Queralt en temps deis comitents que apareúen pintats al retaule i que per 
I'heraidica s'identifiquen com Dahau de Queralt, Alunanda de Rocabertí i Cons- 
tansa de Pinós, han estat moit riques i rn'han permes justificar una de les advoca- 
cions del retaule i datar-lo amb precisió el 1356. 

La concreció d'una cronologia certa per al retaule dels Sane Joans no conclou el 
debat historiografic sobre la personalitat del mestre que el pinta, pero hi aporta nous 
continguts que desvetilaré en la conclusió d'aquest trebd. 
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11. EL RETAULE: DESCRIPCI~, ESTAT DE LA Q Ü E S T I ~  1 EMMAR- 
CAMENT HISTORIC. 

Fitxa temica 
MESTRE DE SANTA COLOMA DE QUERALT 

Retauk dels Sants Joans 

Pintura al tremp sobre fusta 1356 
Proceden&: capella del castell de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barbera). 

El retaule estigué a Madrid el 1905; el 1926 consta en poder del comte de 
Fuenclara; el 1930 pertanyia a la col.lecció Plandiura. 
Ubicació anual: Museu d'An de Catalunya (Barcelona), n.O inv. 4351. 
Mides: conjunt: 220'5 X U O  cm. 

Carrer central: 220'5x86 cm. 
Carrers laterals: 220'5x58 cm. 
Bancal: 45x220 cm. 

Descripció 
La forma del retaule és de derivació clarament senesa: tres cossos rectangulars 

acabats en tres puntes triangulars rectes, rematades per carlines daurades; les taules 
laterals tenen quatre escenes i la central dues, dividides totes per decoració vegetal 
daurada i no per repujats de fusteria; els estrets montants sense decoració distri- 
buida en mitjacanyes, també són d'inspiració senesa, doncs la majoria d'obres 
trescentistes d'aquesta regió italiana tampoc inclouen figuració en els seus 
montants? El retaule és ric en daurats, especialment en les aureoles dels sants, en els 
vestits dels personatges il.lustres i en la decoració de motius vegetals que emmarca i 
separa les diferents escenes. 

La taula central apareix presidida per dues figures frontals de cos sencer que 
representen els Sants Joan Evangelista i Joan Baptista. Aquest porta l'atribut de 
I'anyell mistic i I'Evangelista porta els instruments del seu ofici -tinta i caiam- i 
agafa entre les dues mans una filacteria amb la inscripció inicial del seu Evangeli: "In 
principio erat verbum .... ; I'aliga al.lusiva a Sant Joan es troba al seu costat. Les 
aureoles dels dos sants ponen gravat a punxó sobre el daurat el nom de cadascun 
dels patrons. Als peus dels sants hi són agenollades les figures de tres donants, dues 
femenines i una masculina. Al coronarnent central hi ha una escena de Calvari que 
ens presenta una iconografia molt rica al.lusiva a la Redempció: un pelica alimentant 
amb sang els seus fills,bgels recollint la sang de Crist i calavera i tibies d'Adam als 

2 .  Fent un repis a les obren exposades a b puiacoteci de Sielu (ueure caüeg:  T O R R ~ ,  P.: La 
Plnnrotcca N a z i o ~ k  dl Skm. 1 dipinti dal xn d xv ~ r m b .  Genova. Sagep Ediuice. 1980 2.') ens 
adonern que no hi apueken montmts íigurats fuis t les obres de Sano di Pietro (1406-1481), exceptuant 
el -7rittico de I'lnclrnazione. de BmolodeFredi (cs. 1353-1410). 
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peus de la creu. Aquesta porta la inscripció: desus Nazarenus Rex Iudeommn. 
Comencant per I'espiga, el cmer esquem conté quaue escenes relacionades amb la 
vida de I'Apbstol Evangelista: Sant Sopar, Resurrecció de Dmsiana davant les 
pones d'Efes, la prova de la copa emrneainada i el martiri de I'oli buiient en 
presencia d'Aristodem entroniaat, la darrera predicació de I'Apbstol als seus 
deixbles i la pluja de iium i sorracaiguda sobre la tombadel sant. Alcostat dret hi ha 
el mateix nombre d'escenes al.lusives a Joan Baptista: Anunciació de I'angel a 
Zacaries, Visitació de Maria a Isabel i naixement de Joan, Zacaries escriu el nom que 
cal donar a I'infant en un papir o pergamí fJoan) al costat de I'escena del festí 
d'Herodes, decapitació del Sant i Salomé portant el seu cap. Comen~ant per 
I'esquerra, el bancal representa el miracle de la conversió de bastons en or fet per 
I'Evangelista, Sant Pere, la Verge Maria, Crist Baró de Dolors, Sant Joan Evange- 
lista, Sant Pau i I'escena del Baptisme de Crist; totes aquestes ~e~resentacions estan 
col.locades Puna al costat de I'altra sense haver-hi divisions que marquin caselles. 
Als estrets montants no hi ha figuració, excepte la combiiació de tres distints escuts 
heraldics en nombre de quatre per montant (total 16): un lleó rampant, una pinya i 
set torres petites. 

Estat de la qüestióJ 
Del retaule ja en parli S. Sanpere i Miquel el 1906, simant-lo en una data molt 

tardana a la darrera dkada del sede XIV. Veu en el1 I'estil de Borrassi i identifica els 
donants amb Pere VI de Queralt, la seva mare Constanca i la seva esposaclemkncia. 
L'any 1926, Mn. J. Gudiol i Conill parla del retaule i proposa la data del 1369 que li 
havia estat suggerida per Mn. J. Segura. Mn. Gudiol afma més en una nota a peu de 
pagina del mateix llibre i proposa la factura del retaule amb anterioritat al 1364 tot i 
ressaltant que I'obra ostenta les armes deis Queralt i dels Rocabení. Gudiol proposa 
que els tres persontges agenollats sota els san- són Daimau de Queralt, sa mare 
Alamanda i la seva esposa Constanga, perla qual cosa afirma la data esmentada sense 
explicar-ne les raons. 

El 1930, Post es f i  ressó de la tesi de Mn. Gudiol, identificant els matiexos 
comitents i datant la pinmra dins la sisena desena del sede XIV; I'autor creu -per 
afinitats formals i per similimds en la tipologia de comitents- que la pinmra és de la 
mateixa m i  que obri el retaule de Sant Bartomeu de la seu de Tmagona i sima 
ambdues obres dins una influencia senesa iiigada als primers treballs pictorics de 
Jaume Serra, observar-hi una tendkia a la narració dels cosmms contmporinis 
trescentistes que es dóna en moltes de lesproduccions d'aquest taller.' El 1938, Post 
torna a parlar del retaule dels Sants Joans juntament amb el de Sant Bartomeu i 

3. Perno carregvexcasivamentde n o f e s ~ d e p ~ , q u e s ~ ~ r > u r a t ,  les apporucions historiogra- 
fiquer que r'hi esmniten es trobcn resseny a a L biblognfi. ftnd d'aquest uebd, ordenades 
cronolo icment i unb k~ p h e s  espifiudes.  

4. fjort pula de l'any 1361 coma primen dat. documentada dejaume Scna. 



268 G .  COLL 

estableix per ambdós una certa relació estiiística amb una obra també tamagonina 
que per aquells anys havia estat documentada: el retaule de la Verge procedent del 
Santuari de Santa Maria de Paretdelgada (La Selva del Camp)? D'aquest retaule 
Joan Pié n'havia publicar el contracte I'any 1930 i pereU se'n pgué  establir laseva 
filiació i cronologia; I'obra fou encarregada al pintor Joan de Tarragona el 8 d'abril 
de 1359. Per Post, la relació estiiísticadelretaule dels Sants Joans i deSant Bartomeu 
amb el de Paretdelgada no arriba a confondre's amb una identitat d'autor, doncs veu 
en I'obra de Joan Tarragona unes reminisckies rnés directament .bancog&tiques* 
que les que hi ha d s  aitres dos retaules, els quais considera més italianitzants. 

Els anys 1938 i 1943, Gudiol Ricart parla del pintor anonim que realitza els 
retaules dels Sants Joans i de Sant Bartomeu, i el creu el més representatiu dels 
obradors de Tarragona. El considera contemporani a Joan de Tarragona i el seu estil 
el veu emparentat amb el retaule de Paretdelgada. Aixo no és obstacle per considerar 
totes aquestes pintures tarragonines dins el marc general de la italianització dels 
obradors contempranis de Ferrer Bassa, amb anterioritat a la influencia del Serra. 
Gudiol no esmenta la qüestió dels donants al retaule de Santa Coloma de Queralt. 

El mateix estudiós, els anys 1955 i 1957 varia substanciaiment les seves aporta- 
cions anteriors i considera el retaule dels Dos Joans dins un italiariisme tarragoní 
independent de Barcelona -per tant de Ferrer Bassa-; veu el retaule com I'obra 
rnés avan~ada de Joan de Tarragona; tot i conservant reminiscencies .francogoti- 
ques*. Li proposa una data a I'entorn del 1370 per comparació estilística amb el 
retaule de Sant Bartomeu, atribui't'al mateix autor i considerat anterior per estar més 
lligat a I'influxe de F. d'Oberto: el 1938 havia considerat les dues obres 
~ontemporinies.~ 

Durliat (1963) i Ainaud (1964) prenen la tesi de Gudiol, podent-se llegir en la 
retolació del M.A.C. la data vers 1370 i la identificació dels comitents Daimau de 
Querait i la seva esposa Constan~a de Piós,  omitint la identitat de la segona dama 
que apareix al retaule. Gudiol, el 1974 no varia subsmcialment la seva darrera 
postura d el que respecta al retaule dels Sants Joans, encara que desvincula Joan de 
Tarragona de I'iníiuxe d'oberto, associant aquel1 a la influencia d'un possible 
pintor anbnim italii afincat a Tarragona. 

5.  Actuaiment, d'aquest reuule Eóts en resten fotognfier en bluii y negre. L'obra desaparegué 
entre 1936 i 1938, en el transcurs de la darrera guerra espanyola. 

6. P i f i ,  1930 (P?gs. 32-36). 
7. Gu tol penrava que el intor d'ongen genaves F. d'obem h a v i a p  pones  del poliptic 

dediczt a la Verge de la catedrafde~oma (a. 1351) i que el seu influxe nemuu 'idianfisme de les 
obres aribuTdes a Joui de Tamagona. 

S. G1 dir que zquest cmui de uiteriá wherent m b  Ir tesi que I'autor defensaper aquests anys, ai 
considerar el retaule deis Dos J o m  com ibbra m& avan~ada del cicle de tres que iuibueix a Jom de 
Tarragona, éssent el m u l e  de Paretdelgida (1359) 1. mésantiga. Aquesu auibució aJom deTamgona 
resulta cronologicunent possible, doncs Gudiol, s e m  esmentar-ne la font, documenta el pintor encara 
viu I'iny 1404. 
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J. Sureda, el 1977 proposa que la dama-comitent no identificada a la retolació del 
M.A.C. és una clarissa i data I'obra entre 1360 i 1370. Suposo que Sureda parla 
d'una clarissa per la indumentiria del personatge, sense donar-se que la dama pom 
un llarg coUaret poc adient a un hibit i que vesteix similannent a d'aitres dones que 
surten al retaule i a d'altres comitents femenins i laics de la pintura trescentista 
catalana. La importincia de I'aportacióde Sureda roman en que torna a desvincular 
les figures de Joan de Tarragona i de I'autor dels retaules dels Sants Joans i de Sant 
Bartomeu, proposant per aquest pintor anbnim la denominació de -Mestrede Santa 
Coloma de Queralt*. 

Els anys 1981-1982, Isabel Companys i Núria Monrardit publiquen un petit 
article monogrific dedicar al pintor Joande Tarragona; les seves opinions afegeixen 
ben poc de nou a les tesis tradicionals de Gudiol. 

El 1984, N. de Dahases i A. José i Pitarch es fan ressó de la denominació del 
mestre anonim de Santa Coloma de Queralt, i associen als retaules dels Dos Joans i 
de Sant Bartomeu les recenunent descobertes pintures murals d'una de les finestres 
de la Capella dels Sastres de la seu tarragonina. Reconeixen en els retaules una 
capacitat per la narració i la quotidianitat que és similar ala del retaule de Sant Marc 
(conservar a Manresa), cosa que emparenta en cem forma el Mestre de Santa 
Coloma de Queralt amb els Bassa, malgrat es reivindiqui una cem independencia 
de les obres del .taller de Tarragonam respecte al centre barceloní. En relació al 
retaule deis Dos Joans els autors no es plantegen la qüestió dels donants i daten 
l'obra entre 1360 i 1370.. 

També I'any 1984, Francesca Espa5ol publica un estudi sobre escultura que fa 
menció, en una nota a peu de plana, al retaule de Santa Coloma de Queralt. En 
aquesta obra I'autora afirma que els estudis referits a dit retaule *no han considerado 
suficientemente el valor que la heráidica tiene aquí para precisar, con escaso error, la 
cronología de la obra.. F. Español omiteix la identificació dels donants i de pan de 
la herildica que el 1926 proposava Mn. Gudiol a aEls Trescentistesn, oferint una 
data anterior a 1364. Ja he dit que Mn. Gudiol no dóna les raons d'aquesta 
cronologia la relaciona amb la identificació dels tres comitentscoincidents en la 
mateixa obra. Conscient o no de les tesis de Mn. Gudiol i amb posteritat de Post, F. 
Español aprofundeix en les raons que aquells historiadors no ens havien explicat, 
procedint a relacionar els donants, identificas per I'herildica, amb la documentació 
histbrica de la familia Queralt. En resum, I'autora identifica els donants del retaule 
amb Dalmau de Queralt (escut amb un Ileó rampant), la seva muller Constansa de 
Pinós (escut amb una pinya) i la mare d'aquell, Alamanda de Rocabertí (escut amb 
castells). Ens diu que les noces entre Dalmau i Constlllg es feren cap el 1355, 
proposant-nos així una data Iííit d'antiguetat per la pintura. També ens diu que 
Alamanda, que era vídua, fou tutora dels seus fds, entre ells Dzlmau, i que sorgiren 
nombrosos problemes entre mare i fül, arriban[-se a establir un llarg plet que 
s'origini amb anterioritat a I'any 1366. Amb aquesta dada I'autora f i a  la data més 



tardana de I'obra? Per tant, considera aquesta d'entce els anys 1355 i 1366. Sobre 
I'autoria de la pintura F. Español no es manifesta. 

El 1986, en I'obra pbsnima de J. Gudiol Ricart de la que és coautor S. Alcolea i 
Blanch, es reconeixen els tres donants del retaule dels Sants Joans i es data I'obra 
entre 1365 i 1370, manifestant que és el període d'anys en que Dahau consta als 
fogatjaments com a senyor de la vila de SantaColoma de Queralt. No es diu res del 
conflicte de Dalmau amb la seva mare. Els autors segueixen atribuint el retaule a 
Joan de Tarragona i en proclamen un absolut convenciment, a I'igual que la resta 
d'obres considerades tradicionalment del mestre, entre les que destaquen les pinni- 
res murals d'una de les finestres de la capella dels Sastres de la seu de Tarragona. 
Aquestes les daten cap el 1359 sense dow-ne cap ra6, encara que hem de suposar 
que deuen conkilrer la cronologia de I'esrnentada capella. 

Per acabar aquest estat de la questió vuii reflexionar sobre una contradicció 
implícita a la darrera tesi de Gudiol i Alcolea que és continuació de la tradicional- 
ment afirmada pel primer autor. Hem vist com Gudiol admetia diferencies estiiísti- 
ques entre el retaule deparetdelgada (doc. 1359) i el dels Sants Joans (ca. 1370)perb, 
argumentant una evolució en la manera de pintar del mestre, creia que el segon era 
de Joan de Tarragona. Al datar les pintures de la capella dels Sastres cap el 1359 es 
fan conternporhies del retaule de Paretdelgada, sense notar que la seva tipologia 
formal és molt més propera als retaules dels Sants Joans i Sant Bartomeu que a I'obra 
segura de Joan de?'arragona. Aqui, I'evolució de tecnica pictorica fmit del temps no 
és possiblr i la identificació d'autoria entre e1 Mestre de Santa Coloma de Queralt i 
J O ~  de Tarragona se'n veu ressentida, 

Aportacions de la dowmenraM hist0ríca a la nonologia del retauk 

La documentació histbrica permet afinar més en les cronologies proposades per 
la crítica, incidint en les datacions de la cinquena o sisena dkades del segle XIV 
proposades per Mn. Gudiol, Post i Español, especialment entre el període 1355- 
1366, pricticarnent les úniques dates en que histbricament és possible que els tres 
cornitents apareguin junts. 

Si volem afinar més aquesta proposta de cronologia i partint de les noticies fins 
avui publicades cal dir que la data del rnatrimoni entre Dalmau i Constanga del 1355 
és afirmada per Maria Mercé Costa; 'O en un article de aEls Castells Catalansr " es 
proposeu els anys 1354-1355; Sera Vió dóna com a probable I'any 1354, partint 
&un document trobat a Baga en el qual Marquesa-la mare de Constanga- prepara 

9. F. Español ens diu que hi hui nombrosos lesrimonisdelplct entre D h a u  iiaswamarea l'Aniu 
de la Corona d'Angó i esmenta les pubiicacionrde Mn. Jaui Segun i de Maria MercC Corta; (aquests 
publicacions es troben relacionades a la bibliognfil historica d'aquest trebd). 

10. COSTAIPARETM,M.M., 1%7@igs. 108-lG9. Nou9O:A.C.A.. D.FQ). 
1 1 .  E& CnrtelL CarPhnr. Vol. V(pig. l i i i  179). 
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I'aixovar per al casament de la seva fiUa; I2  J. Segura i Valls ' ' n o  parla del matrimoni 
pero esmenta que el 1355 es produVen uns pactes economics entre Alamanda i el seu 
fill Dalmau, pels quals es fa una previsió de despeses i manteniment per a D h a u  i 
Constansa de Pinós. Com veiem no hi ha unanimitat sobre la data del casament 
pero, aquesta darren noticia evidencia la dependencia tutelar i economica que 
Dalmau tenia respecte a la seva mare en l'any esmentat. Aii concorda arnb la 
cronologia que apareix a *Els CajteUs Catalans- " on es proposa a Dalmau com a 
cap de la Casa de Querait a partir de 1356. J. Segura (0p.citat) ens dóna dues dades 
que afirmen la independencia de Dalmau: el 1357 aquest participa en I'expedició 
cataiano-aragonesa a la guerra contra Castella. Desconeixem quant de temps estigué 
a la guerra, perd resulta versernblant suposar que hi participa fiis al 1368 doncs 
aquest any consta que vol cobrar de les com de Monzó els seus serveis a la guerra. 
Segons ens diuen J.M. Salrach i Eulalia Duran aquest any es signi la pau de 
Mowerdre marcant la fi de la segona fase de la guerra que s'extendria encara fins al 
1369. 

Desconeixem quan Daimau entra en conflicte arnb Alamanda, pero per les dades 
anteriorment exposades podem suposar que la panicipació d'aqueil en els assump- 
tes familiars al front de la Casa de Queralt, durant gran part del temps en que 
intewingué en la guerra, no posa massa en entredit I'autoritat &Alamanda de 
Rocabertí. Als darrers anys de la guerra, sembla ser que Dalmau ja dirigeix directa- 
ment els assumptes de la seva familia: Mn. Segura ens diu que el 1364 Dalmau 1 
cobra de Pere Galzeran de Pinós 30.000 sous del dot de la seva muller Constanga de 
Pinós i germana de Pere Galcenn. Amb els 29 anys que sembla tenir Dalmau en 
aquest moment i al fer-se c k e c  de les qüestions patrimonials, és versemblant 
pensar que en aquest any 1364 es comencen a donar les condicions propícies per a 
possibles friccions entre mare i fill. Per aitra pan M.M. Costa ens diu que el 17 de 
setembre de 1366, desprésd'una intervenció reial, es dona una sentencia arbitral que 
obligi a Dalmau a donar el Uoc de Vespella a la seva mare en concepte d'allnents i 
restitució dotal; lhquesta data marca la fi legal del plet pero suggereix que la 
ruptura entre mare i fill podia ésser anterior. Una reconciliació posterior -cosa que 
podria fer més tardi el retaule- semhla que no s'arribi a produir mai doncs Mn. 
Segura ens diu que I'any 1370 Aiamanda viu amh una filla seva a Pontils, i M.M. 
Costa afirma que el 1373 Aiamanda fa testament diexant hereu al seu fill segon 
Guerau i llegant terres a una f i a  seva monja, sense que Dalmau rebi res. 

Fins aquí hem vist com les notícies historiques conegudes reforcen les cronolo- 
gies que pan de la crítica havia establen per al retaule dels Sants Joans, fiades 
-amb matitzacions- entre dues dates límit: 1355-1366. 

2 SFRILAVIIARO,J., 1930(pig. 144:Mui. Baga.CXXIV, 1354-55,f. 10). 
3 SEGUXAIVALU. J., 1953, i.'ed. (&s. 165-166). 
14. Elr Carteüs Cetnlnní. Vol. IV @ig. 308). 
15. SALRACH.J.M.; DURAN,E., 1981 @Ag. 76).  
16. COSTAIPARETIIS.M.M., 1%7@jg. IMI;Nou92:A.C.A. C, r. 1615, f. 15). 
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Seguidament em proposo continuar aprofundint el tema mitjan~ant les aporta- 
cions que he extret de I'analisi de la documentació inedita que existeix sobre la 
Baronia de Queralt. Existeixen dos fons de documentació sobre el tema en les 
cronologies que ens ocupen: un de fragmentar¡ constimit essencialment per perga- 
mins solts conservats a 1'Arxiu de la Corona d'Aragó i, els protocols notarials de 
Santa Coloma de Queralt conservats a I'Arxiu Histbric de Tarragona. 

Cal dir que, molt a desgrat meu, no he trobat cap referencia directa (contracte, 
&poca, pagaments) al retaule dels Sants Joans, malgrat que he repassat tota la 
documentació des del 1351 al 1366. Les noticies assolides han estat de caire histbric 
pero no per aixb els resultats han estat defraudadors, ans tot al contrari doncs he 
trobat dades que ens permeten afinar encara més les reflexions fiis aquíconegudes, 
centrant el momenr més propici per a la realització de i'obra i justificant fiis i tot 
pan de la seva iconografia. 

Abans de concretar aquestes afirmacions, cal dir que la nova documentació 
confirma essencialment les notícies queja coneixíem tot i perfilar-les i relacionar-les 
rnillor. Prefereixo comensar per les datacions més tardanes per a veure si es pot 
concretar rnillor el moment del trencament entre Dalmau de Queralt i la seva mare 
Alamanda, donant-nos així la possible datació mixima del retaule. 

Ja hem vist com el plet familiar era un fet el 1366. Analizant un dels documents 
esmentats per M.M. Costa (vegi's nota 16) e1 4 de maigd'aquest any es produeixuna 
intervenció reial en un document encapcalat per i'Infant Joan -primoginit del rei 
Pere- i qui es diiigeix a Dalmau de Queralt amb els termes eNobili et Dilecto 
nostro Dalmacio de Queralto militi* i intervé en el plet entre aquest i la seva mare 
Alamanda sobre la possessió de la baronia, nornenant arbitres a D h u  de Roca- 
bertí -és vescornte i genni d'Alamanda- i a Gerau de Palau ~Uicenciat en Ileis*. 
Mentre aquests dicten sentencia es reconeix a Alamanda el dret d'habitar el castell i 
el territori de Santacoloma deQueralt (A.C.A. Cancilleria. Registre 1615, fols XV 
al XVI). D'aquest document se'; despren una dada que la docukentació directa de 
la baronia també ens confirmara: Dalmau i Alamanda habitaren junts la baronia fins 
a la resolució del plet el 1366, evitant aixi fer massa públics i explícits uns probables 
conflictes anteriors. 

La sentencia arbitral es produeix el 17 de setembre d'aquell any. M.M. Costa ja 
n'ha parlat pero sense esmentar-ne la font. Existeix un pergamí en el que Dalmau de 
Rocabení i Guerau de Palau arbitren en el plet entre Dalmau i Mamanda de 
Queralt, i assignena la segonael lloc devespella amb tots els drets jurisdiccionals en 
concepte de restitució de dot i aliments, i rambé obliguen a Dahau a paga a la seva 
mare una pensió anual de 5.000 sous. Els irbitres diuen que actuen per manament 
reial i el del seu canciller Bernard de Palaci, i també del arquebisbe de Tarragona 
(A.C.A. Diversos. Fons Queralt. Pergamins, n." 61). Aquí veim com el uenca- 
ment ja és un fet irreversible i com Dahau, pera poder garantir la plena possessió 
de la Baronia de Querait, ha de restituir el dot a la seva mare, assignant-Ii un territori 
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pera viure. La separació d'habitatge entre mare i fill es produeix en aquest moment i 
la confirmació de Dalmau com a cap de la baronia també. D'aqui en endavant ja no 
sera possible que mare i fill encarreguin conjuntament un retaule doncs, com ja he 
dit anteriorment, els dos personatges no es reconciliaren mai. 

M.M. Costa també ha parlar del testament d'Alamanda. Aquest es por llegir en 
un altre pergamí datat el 5 de novembre de 1373: Dalmau no hi sun  en cap moment 
esmentat i I'hereu principal és el gema d'aquest i segon fill d'Alamanda, en Guerau 
de Queralt. La testadora tambédeixa unes terres a la seva fillarnonjaTior (A.C.A. 
Diversos. Fons Queralt. Pergamins, n."65). Aquesta filla Timor tornara a aparkixer 
en un pergamí, forsa significatiu, datat el 8 d'agost del 1378: T i o r  de Queralt, 
monja del monestir d'Alguaire, fadonaciódels seus drets a ['herenciade la sevamare 
Alamanda de Querait, a Pericó de Queralt (A.C.A. Diversos. Fons Queralt. 
Pergamis, n.O 70; notari Arnau Jaume d'Alguaire). Aquest Pericó de Queralt és el 
nebot de Timor i fill primogknit de Dalmau deQueralt. Noti's com el gest d e T i o r  
és un reflexe indirecte de la gravetat que aquesta concedia a les baralles preterites 
entre la seva mare i el seu gema: en lloc de fer la donació de I'herkncia al cap de la 
Casa de Queralt, en Dalmau que encara vivia, la fa al fill d'aquest, com volent 
respectar la memoria i voluntat de la difunta Alamanda. 

Vista la data Iúnit del 1366 cal esbrinar si hi ha algun conflicte significatiu entre 
Dalmau i Alamanda que sigui anterior. Els protocols notarials de Santa Coloma 
confirmen el cohabitatge dels personatges fins I'any esmentat i no expliciten cap 
greuge en anys anteriors. De totes maneres s'aprecia uncanvi formalen ladocumen- 
tació dels anys 1365 i darrera pan del 1364, en relació a dates precedents. Com 
veurem més endavant, fins a aquests darrers anys eren habituals els documents 
encap~alats conjuntament per Dalmau i Alamanda i encara que n'hi havien que no 
eren conjunts, sempre quedaven clars els títols i honors de cadapersonatge, i sempre 
s'anomenaven mutuament en termes de respecte i f i s  i tot d'un cert carisma 
familiar. Amb posteritat al mars del 1364 les expresions respectuoses no desaparei- 
xen pero abunden els documents encapcalts per separat, i el que és més significatiu, 
tant mare com fill semblen competir en autotinilacions que els defineixin com a 
poseedors absoluts de la baronia. L'any 1364 Alamanda sun poc en la documenta- 
ció pero Dalmau sí que ho fa i generalment autotinilat com a senyor de Santa 
Coloma. Hi ha un document significatiu del 1 d'abril del 1364: en el1 Dalmau 
s'atorga el titol de senyor del castell de Vespella; en algun document poc posterior 
repetira aquesta denominació (A.H.T. Manual Notarial; Sta. Coloma de Queralt, 
Not. G. Manso, 1364-66; sig. 3891, fols 49 v.¡. 130 v.). Cal adonar-se que aquest 
castell sera el que rebri Alamanda com a restitució de dot i que el fet de que Dalmau 
en remarqui la possessió propia pot ésser ja un orígen de conflictes amb la seva mare. 

Aquest any 1364 també es dóna una dada significativa novedosa en relació a 
temps preterits: comencen a apareixer documents encapcalts per Constansa de 
Queralt que ja ha perdut el sobrenom .de Pinos*. El primer d'aquest documents es 
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del 15 d'abril de 1364, en el que Constanfa reclama 360 sous &un tal Arnaldo en 
nom del seu marit Dalmau que és absent. La muller de Dalmau utilitza en I'escrit 
l'expressió qbaronia nostra. referint-se a Santa Coloma (A.H.T. Man. Not. 
S.C.Q. Not. G. Manso, 1364-66; sig. 3891, fol. 57v.). En aquest document cal 
veure com per primer cop Constanca sun com executora a la documentació de 
Queralt i com, en un moment d'absencia de Dalmau, pren funcions administratives 
de la casa passant per sobre la seva sogra Alamanda. Un fet similar es dóna el 1365: 
en dos documents, Francesca de Quenlt, priora del monestir de Vallbona, reclama 
uns diners dirigint-se a Constanfa .consorti* de Dalmau de Queralt (A.H.T. Llibre 
especial. S.C.Q. Not. Berengari Carnicer. 1365-66; sig. 3892, fols. 121v.i 122). 
Que un membre de la casa dels Queralt demani diners a Constanfa és reconeixer 
aquesta i el seu marit com a caps de la familía, omitint la que fins ben recentment 
havia estat senyora de la casa, Alamanda. 

De totes maneres és durant aquest any 1365 que la competencia entre Dalmau i 
Alamanda pels títols i honors es fa més evident en la documentació. Les formes de 
respecte mutu es mantenen pero mentre que Dalmau enca~ala  documents com a 
<domino propietari castride marchan (A.H.T. Llibre especial. S.C.Q. Not. Beren- 
gari Carnicer. 1365-66; sig. 3892, fol. 41), la seva mare s'auto-anomena el 25 de 
Juny com a <tenentes et possidentes. del lloc i del castell de Sta. ColomadeQueralt 
(mateixa font anterior, fols. 101-102). 

Si els anys 1365 i pan del 1364 semblen poc prcpicis per a actes de concordia 
familiar com per exemple pot ésser I'encirrec d'un retaule, no succeeix igual en dates 
anteriors. Deixant de banda I'any 1356, del qual no es conserva la documentació, 
I'any 1357 ens ensenya com la major pan dels documents de la baronia o són 
encapcalats per Alamanda o ho són conjuntament per mare i fill, pero gairebé 
sempre Alamanda utilitza el títol d'usufmctuaria i decideix en la quasi bé totalitat 
dels assumptes familiars: administratius, jurídics, etc. El tractament entre mare i fill 
sol ser respectuós i afecmós, aplicant-se mutuament el mot de .carissim/a*. En 
alguns cassos Dalmau refrenda decissions &Alamanda, pero sempre reconeix la 
seva mare com a tutora. Aquesta tonicacontinúa en els anys següents i la concbrdia 
en la detentació del poder en l'administració de la baronia sembla forsa bona; no 
apareixen massa títols sobreposats als documents, com si no es donés gaire impor- 
tancia a unes qüestions formals que es donaven per paleses; o quan aquestes 
apareixien ho feien sense cap ambigüitat; aquest és el cas &un document.del28 de 
julio1 del 1363 que comenfa amb I'expressió: .Nos Alamanda de Queralto domine 
usufructuaria de Santa Coloma et nos Dalmacius de Queralto dominus propietarius 
dicte ville. ..* (A.H.T. Man. not. S.C.Q. Not. B. MuntanyolafG. Manso. 1363-64; 
sig. 3885, fol. 170). 

Els ~rimers mesos de I'any 1364 discorrend'unamanera semblant, i són destaca- 
bles dos documents datats el mateix dia: 16 de mar$.En el primer Dahau reconeix 
haver cobrat 7.000 sous, amb el consentiment i la firma de Pere de Cleriana 
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procurador &Alamanda que és absent, de Pere Galceran de Pinós, g e m i  de 
Constanfa la muller de Daimau, per raó de satisfer una pan del dot d'aquesta 
(A.H.T. Man. not. S.C.Q. Not. G. Manso. 1364;sig. 3891, fol. 41v.). L'escritens 
demostra la manera com Dalmau respecta i'autoritat de la seva mare tot i ésser 
aquesta absent, cercant el consentiment del seu procurador en un assumpte impor- 
tant de farniiia. 

El segon document encara resulta més significatiu. Es probablement la font 
utilitzada per Segura i Valis quan parla de que Daimau cobra aquell any 30.000 sous 
del dot de la seva muller Costan(:a, encara que I'historiador no ens n'aporta la 
signatura. El manusctit és encapgalat per Francesc Pellicer spresbiter beneficiatus 
capelle Sancti Johuiis constructe in castro de Querolio diocesis Tarracho- 
nensis ... B." Aquest fa d'intemediii entre Raxnon Alemany de Cervillione i Pere 
Galceran de Pinós pera que el darrer pagui 30.0Wsous que deu a Daimau i a !a seva 
mare i tutora Alamanda de Queralt, ambdós anomenats*senyors de Santa Co- 
loma*, per raó de pan del dot de Constui(:a de Pinós, dona de Dalmau i germaria de 
Pere Galceran, a Ramon Alemany queés acreedor dels barons de Queralt per el dot 
de Bearriu, la seva esposa i fiia i gemana d 'Ahanda i Daimau respectivament 
(A.H.T. Man. not. S.C.Q. Not. G. Manso, 1364; sig. 3891, fols. 42-42v.). 

Aquest intercanvi de deutes entre cunyars ens pemet veure com Daimau i 
Alamanda de Queralt són considerau indistinment senyors de la baronia i com 
ambdós decideixen conjuntament els assumptes imponanu de familia. El contingut 
d'aquest escrit matitza un tant I'afinnació de Mn. Segura que deduia d'aquest 
cobrament de 30.000 sous la direcció directa dels assumptes de familía per pan de 
Dalmau. Veiem com el mar(: de 1364 el f i i  ja actua, pero reconeixent en &mera 
instancia la tutoria de la mare en les qüesuons patrimonials. Per altra pan veiem com 
les economies d'aquesu nobles no devien Csser massa sanejades, doncs s'arrosse- 
guen deutes a tres bandes de prop o més d'um dkcada: Beatriu de Queralt i Ramon 
Alemany de Cemelló es casaren el 1351 (segons M.M. Costa, 0p.cit.) i Dalmau i 
Costanca veurem més endavant que ho feren el 1356. 

Fins aquí he intentat explorar ladocumentació per mi de confrontar les posibles 
dates mwimes en que pogué ésser obrar el retaule deis Sants Joans. Malgrat no 
endevinar-se un motiu especial per a la factura del retaule, les circumstancies 
familiars dels Queralt el fan possible fins al mar(: del 1364; després i f i s  a la data 
definitiva del 1366, I'ambient e ~ a r i t  a la baronia fa pricticament molt dubtosa la 
concepció d'una obra de rconc&rdia*. 

Seguidament em proposo seguir les possibles cronologies mínimes per al re- 
taule, intentant esbrinar si hi ha algun moment propici pera que fós pintat. Com ja 
hem vist, la datació mínima ens ha de venir pel moment del casament de Dalmau de 

17. Es rclercm al c u ~ r l l  dc Querol ( a m d  rnunuipi de Qunol-Conca de Buberi). pemmycni a I i  
Iarnilla Ccmclló des de fu>.ls del x 



Queralt i Constan~a de Pinós, doncs els dos són comitents, junu amb Alamanda, al 
retaule. Antenorment he parlar de la controversia de dates per aquestes noces; 
I'afirmació més rotunda semblava la de M.M. Costa assenyalant el 1355. La font 
imprecisa que la historiadora recorre (veure nota 10) és un pergamí que concreta un 
dot de 65.000 sous de Constanga de Pinós per al seu casament amb Dalmau de 
Queralt; el manuscrit, pero, no fixa la data del matrimoni (A.C.A. Diversos. Fons 
Queralt. Pergamins, n050). El document és datar a Bagi el 16 de juny de 1355. 

La següent notícia que mbem sobre les esposalles és pocs dies posterior a 
I'anterior; un manuscrit de data imprecisa entre e1 23 i el 29 de juny de 1355 apareix 
en un manual de Santa Coloma; en ell, Dalmau de Queralt, auto-denominant-se f i  
i hereu universal de Pere de Queralt, dif'unt, i &Alamanda de Queralt mare i tutora 
testamentaria seva, amb el consentiment de ia dita mare ajorna, per .justos i legítims 
impediments~, les esposalles entre eU i Constanfa de Pinós que s'havien de celebrar 
en la propera festa de la Pentacosta, segons els pactes redactats pel notari reial de 
Santa Coloma, en Guillem de Mas, entre Dalmau i Pere Gaiceran de Pinós, germi 
de Constanca (A.H.T. Man. Not. S.C.Q. Not. Berengari Guiniven. 1355; sig. 
3850, foi. 43). 

Aquests pactes per a les noces no podien ésser gaire anteriors doncs, el 14 de 
maig del mateix any Dalmau de Queralt, que es reconeix menor d'edat, assenteix a 
que Alamanda, com a tutora, nomeni a Gudem de Mas com a procurador seu per a 
que aquest reguli els termes del casament de Daimau (A.H.T. Font anterior, fol. 
19). 

Aquests documents són importants i em menen a fer-me una reflexió: la *justa et 
legítima impedimenta:. que sobrevé a Dalmau no la coneixem pero ha de ser urgent, 
doncs es produeix pocs dies després de la constitució del dot de Constanca, en la 
qual el1 hi participa,i poc després d'uns pactes que no podien ésser anteriors al 14 de 
maig. En el primer document de Querait es reconeix que el casament estava previst 
sad proximum festum pentecostes celebrari*. La festa de la Pentacosta és mbvil al 
calendari i es por donar ais mesos de maig o juny; podria ser que el casament fos 
imminent per aquel1 mateix mes de juny de 1355, doncs sinó es parlaria d'un urgent 
impediment a un any vista, cosa no massa probable. El document que aporto 
seguidament ens confirma aquesta suposició. 

El 16 de desembre de 1355, Alamanda i Dalmau de Querait reconeixen rebre de 
Pere Galceran de Pinós 20.000 sous barcelonesas de tern com a part del dot 
corresponent a Constanca de Pinós, gemana de Pere Gakeran, per al casament 
entre ella i Daimau a celebrar la propera festa de Sant Joan Baptista (A.H.T. Man. 
Not. S.C.Q. Not. Berengari Guiniven. 1355; sig. 3850, fol. 12Ov.). 

Aquest document és d'una imponincia cabdal per aquest treball;" en prmer 

18. Per q u e =  Ró en uuircric lz p u l  inicizl: .Nos Alunanda de Querdw cr Dllmaciur de 
Querdto filiur et heres univendir nobili viri Petri de Querdw, confitemur et in veriute recognowimus 
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lloc ens f i a  defiitivament la data del casainent entre Dalmau i Constanfa, pel dia 
24 de juny de 1356, un any posterior a quan fou ajornat. La documentació del 1356 
no ens ha arribat, pero la noticia anterior és prou esclaridora sobre el moment de les 
noces. 

Aquestes es produien quasi bé dos anys més tard de les primeres noticies que 
anunciaven I'alian~a matrimoniai; el 24 de novembre de 1354, un pergamí redactat a 
Vic ;>el bisbe Ramon comunica la dispensa papal de consanguinitat en quan grau, 
concedida per butUa d'lnocenci VI, a Daimau de Queralt i a Constanfa de Pinós, i 
autoritza la unió (A.C.A. Diversos. Fons Queralt. Pergamins, 11.~47). Les diverses 
dades fragmentiries sobre el casament expliquen en pan la discrephciadels nostres 
historiadors en la cronologia d'aquell, pero espero que el nou document esmentat 
aquí en dissondeixi les dissensions. 

Aquest també és important per una altra qüestió i essencial per aquest trebail: 
indirectament, ens aclareix part de la iconografia, el motiu més probable, i conse- 
qüentrnent la cronologia més segura del retaule dels Sants Joans. Ja he dit abans que 
la pintura em semblava posible fins a I'any 1364, pero crec que el contingut del 
document esmentat proposa una cronologia als volts de l'any 1356, des del 16 de 
desembre del 1355, quan es f i a  la datadel casament, i abans o poc després del 24 de 
juny del 1356. La coincidencia entre la data del casament -el dia de Sant Joan 
Baptista- i part de la iconografia del retaule em suggereixen que la morivació per 
encarregar i obrar la pintura fou precisament el casament entre Dalmau i Constanfa. 
encara sota la tutela d'Aíamanda; per aixo estan representats tots tres com a 
comitents al retaule. La iconografia també fa difícil una datació del retauele molt 
anterior al casament quan es comensava a parlar d'aquest, doncs la fixació de la data 
per Sant Joan Baptista de 1356 es decideix als darrers dies de 1355, després d'un 
ajornament de la unió. 

Fins aquí hem vist les aportacions que ha fet la crítica i les reflexions de caire 
histbric produ~des a partir de nptícies indirectes que ens forneix la documentació. 

Vull remarcar que el fet d'intentar precisar al mixiim la cronologia d'una obra 
artística sempre és important, pero en el nostre cas una correcta datació pren una 
significació especial per dos motius fonamentals. En primer lloc, pot servir d'argu- 
ment per a diferenciar la personalitat mística del pintor del retaule procedent de 
Santa Coloma de Querait de la del mestredocumentat Joan deTarragona. Al marge 

vobis nobili Petro Glkermdo de Pinos absenti notario infrvcripto hec 8 nobis sripulmri quod soivisris 
seu solvi fecistis nobis integriter omnes üios viginti quinque mille solidos buchinonenses temi quor 
dcbebatis solvere in proximm nupcias utafertoSuicti Johmnis Baptiste interdiverras soluciones racione 
dotis nobile domine Consuncie sorore vestreconsorrirque nostre.... (A.H.T. Mm. Not. S.C.Q. Not. 
Berengari Guiniven. 1355; sig. 3850. fol. 120v.f. 



d'una necessiria analisi comparativa de les pintures d'ambdós mestres -cosa que 
sobrepassa el propbsit d'aquest treball-, cal recordar que fou Gudiol i Rican qui 
proposi I'associació dels dos mestres en una sola persona, responent a una certa 
Ibgica al datar el retaule dels Sants Joans cap el 1370. Com ja he dit en I'estat de la 
qüestió, es podia pensar en una evolució estilística del pintor entre dues obres 
separades en el temps per més d'una dkada (recordem que el retaule de Paretdel- 
gada esta documentar I'any 1359). Amb les darreres aportacions de la documentació 
histdrica que daten el retaule dels Sants Joans el 1356, considero que aquesta 
evolució estihtica no és posssible doncs I'obra conservada al M.A.C. és antenorala 
de Paretdelgada, fent-se així molt difícil -per no di impossib1~- que ambdues 
siguin d'una mateixa mi. Una wolució de tres anys a la inversa, és a dir, que de les 
formes italianitzants fo rp  consolidades del retaule dels Dos Joans es passés a unes 
formes més primerenques o retardatanes pintades a Paretdelgada, no es sostindria 
dins la seqüencia essencialment correcta que en la historia de la pintura gouca 
catalana el mateix Gudiol i la majona de la crítica ens han llegat amb encert. Per tuit 

considero que, encara que avui per avui no poguem treure de I'anonimat el pintor 
del retaule de Santa Coloma de Querait, la sevadenominació provisional de ~Mestre 
de Santa Coloma de Queraitn éi la més correcta per a diferénciar-lo clarament del 
pintor Joan de Tarragona. 

En segon Uoc, la nova cronologia del retaule obre noves perspectives per a 
I'estudi dels corrents italogotics de la pinnira catalana. Situa el Mestre de Santa 
Coloma de Queralt com un pintor més proper cronolbgicament a la mon dels 
mestres Ferrer i Amau Bassa 11348). fent així més ex~íicabies les similituds aue 

\ ,, 
alguns autors han trobat entre les obres del mesrre tarragoní i el retaule de Sant Marc 
dels Bassa,I9 fet que fa aparhixer aqueU com un continuador i no un retardatevi d'un 
corrent anterior a la pe& negra dks  la pintura italogbtica catalana. Evidentment, 
aquesta qüestió demanaria un altre treball que establís una analisi comparativa 
exhaustiva entre les obres del Mestre de Santa Coloma de Queralt i totes les del taller 
dels Bassa. En la impossibilitat de fer-ho aquí, deixo el debat obert per a una altra 
ocasió esperant haver contriblüt al seu avens. 

GASPAR COLL 1 ROSELL 

19. A l'esta de h qüestió he enpliur com el 1984, Núr i  de Dalmsses i Antoni Joii i Pituch 
estzblien cenes rehcions tipoldgiques entre el Mesm de Svlu Colom dc Qucnit i eL B-. 

Nota: les fotognties d'aquert mebd procedeken del Museu d'An de Gulunyi  (Bucelona). 
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