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La nova exposició “Pintar fa mil anys. Els colors del romànic” presenta els resultats d’un 
projecte de recerca innovador, que ha analitzat amb tècniques científiques, les matèries 
que utilitzava el pintor del romànic per executar les seves obres

El Museu Episcopal de Vic (MEV) mostra en una exposició, qui era el pintor de fa gaire-
bé mil anys i com exercia el seu ofici a través de l’estudi científic fet en quatre pintures 
sobre taula romàniques de la seva col·lecció: el frontal de Puigbò, el baldaquí de Ribes, el 
frontal d’Espinelves i el frontal de Lluçà. En l’exposició “Pintar fa mil anys. Els colors del 
romànic” s’hi presenten per primera vegada alguns dels resultats del projecte de recerca 
de la UAB Magistri Cataloniae, que compta  amb la participació del MEV. Aquest projecte 
ha permès fer anàlisis científiques a les pintures, que han servit per identificar les ma-
tèries originàries dels frontals d’altar romànics catalans. El resultat ha estat valuoses 
dades sobre quins eren els secrets que tenien els pintors medievals a l’hora de fabricar 
els pigments que donaven color a les seves obres. El MEV conserva en el seu fons, part 
de la pintura sobre taula més antiga i important que es conserva al món.

Aquesta recerca també ha indagat sobre la identitat del pintor de fa gairebé mil anys, 
ja que pràcticament no hi ha obres signades. Els pintors del romànic eren anònims per 
pròpia voluntat, ja que les seves obres eren un acte de devoció i ofrenes a Déu. L’activitat 
artística del romànic es duia a terme sobretot dins dels monestirs o entorn de les cate-
drals i, possiblement, la formació dels pintors en el dibuix i en la preparació dels colors 
es feia als scriptorium.

Els materials: de la natura a l’alquímia 
L’exposició aproxima al visitant als colors de l’art romànic a partir de l’estudi dels pig-
ments, aglutinants i vernissos d’algunes obres del MEV. La conservadora del MEV i 
comissaria de l’exposició, Judit Verdaguer, creu que en els resultats de les investigacions 
queda palès que el pintor del romànic “dominava la matèria i la tècnica” i que buscava 
“l’excel·lència en la fabricació i aplicació dels colors” a les seves obres. La decoració dels 
temples havia de ser “impactant pel fidel” per tal “d’atreure’l i incentivar la seva devoció”. 
Els murs de les esglésies eren pintats i els ornaments interiors com els frontals d’altar, 
baldaquins, escultures o teixits eren de colors llampants. La majoria dels pigments uti-
litzats procedien de la natura però d’altres eren artificials perquè els pintors del romànic 
van utilitzar l’alquímia o química medieval per obtenir pigments de síntesi a fi d’ampliar 
la gamma cromàtica. 

1. Pintar fa mil anys
Els colors del romànic



Colors exòtics que arribaven de l’altra punta de món
En l’anàlisi del Baldaquí de Ribes s’han detectat, per exemple, pigments com el lapis-
làtzuli procedent de l’Afganistan només a l’abast d’alts dignataris (costava tres vega-
des el seu pes en or). En el cas dels colorants, utilitzats pels tintorers per tenyir teixits, 
però també pels pintors per les seves obres, s’emprava el quermes, un insecte de què 
se n’havia de tenir un quilo per obtenir dos grams de colorant o el blau d’indi, procedent 
d’un arbust de l’Índia. Un altre exemple que marcava el nivell de l’obra i tenia un fort sim-
bolisme era l’or. Quan per pressupost era impossible obtenir-ne, s’utilitzava la colradura, 
una imitació molt més econòmica. Als frontals de Lluçà, Espinelves i Puigbò s’han detec-
tat restes d’aquesta colradura. 

El primerenc ús de l’oli en una pintura romànica
Tot i que el tremp d’ou era la tècnica pictòrica més habitual de la pintura sobre taula 
romànica, en el baldaquí de Ribes s’ha identificat l’ús de l’oli com aglutinant d’alguns 
pigments. Aquesta trobada és pionera, ja que l’oli com aglutinant dels pigments només 
s’ha trobat fins ara en pintures de períodes posteriors. Per tant es pot considerar que 
Catalunya era un autèntic bressol de les més preuades experiències pictòriques.  



2. Àmbits
ÀMBIT I 
ENTRE EL CLAUSTRE I EL MÓN: 
ON ES FORMAVEN ELS PINTORS?

Els estudis més recents sobre la qüestió de la formació dels pintors en la primera meitat 
del segle XII suggereixen un peculiar curriculum vitae per a aquests mestres, que pas-
saria per una formació en diverses arts -miniatura, pintura sobre taula i pintura mural-, 
probablement en el si de les grans institucions eclesiàstiques, com ara monestirs (Ri-
poll) o catedrals (La Seu d’Urgell i Vic). Precisament aquest és el perfil que transmeten 
els pocs tractats tècnics de l’època, com el de Teòfil, De diuersis artibus, on trobem les 
receptes per poder exercir les diverses arts consagrades al culte diví.

L’anonimat és, per això, un indicatiu de la humilitat de l’artista, tot sovint imposada per 
la seva pertinença a l’orde clerical, tant si era monjo o canonge com si es tractava sim-
plement d’un frare convers o oblat. L’absència de nom és indicativa, a més, que l’obra 
d’art era una ofrena al creador per excel·lència, Déu. Encara que a partir de la segona 
meitat del segle XII la pintura va independitzar-se progressivament de l’àmbit eclesiàs-
tic, no podem parlar clarament de l’existència d’una organització gremial i un perfil laic 
del pintor fins a l’època gòtica.

ÀMBIT II
QUI ENCARREGAVA LES OBRES? MAGNATS I INSTITUCIONS

En l’escala de valors de l’època romànica, la institució o persona que encarregava i pa-
gava l’obra era més important que l’home que la realitzava amb les seves pròpies mans. 
Així la paraula auctor es feia servir sovint per designar el fundador o promotor de l’obra, 
ja que aquest fornia l’artista de tot el necessari per dur-la a terme. De les seves dona-
cions en depenia el luxe dels objectes que, en pintura, significava l’adquisició o no de 
pigments cars.



Àmbit III
ELS COLORS QUE PARLEN DE LA NATURA A L’OBRA   

Actualment coneixem quins eren els colors reals emprats pels pintors del romànic grà-
cies a les anàlisis químiques practicades als laboratoris, a la documentació d’arxiu i als 
reculls de receptes dels tallers de l’època. En el romànic imperava el gust pels colors vius 
i molt intensos i, per aconseguir-los, els pintors recorrien, freqüentment, a les matèries 
que procedien dels tres regnes del seu entorn natural: el mineral, el vegetal i l’animal. Tot 
i que sovint en el romànic s’utilitzaven els colors provinents dels pigments naturals, tam-
bé va proliferar la fabricació de pigments sintètics, fets per alquímia, perquè els colors 
resultants agradaven més: eren més purs i intensos que els naturals.

També hi va haver una gran expansió de l’ús dels pigments-laca. La laca és un colo-
rant que s’uneix a un substrat inert i incolor com ara el guix, la pols de marbre o l’alum. 
D’aquesta manera molts dels tints o colorants emprats pels tintorers podien ser també 
utilitzats com a pigments pels pintors a fi d’ampliar la seva gamma de colors. Alguns 
dels colorants més emprats eren el vermell del quermes, un insecte del qual feia falta un 
quilo per poder obtenir només dos grams del seu colorant, o el blau d’indi, un arbust de 
l’Índia molt preuat pel seu blau intens.

Tanmateix alguns dels pigments a l’Edat Mitjana no només servien per pintar, sinó que 
tenien altres usos. Per exemple, de maquillatge en la cosmètica femenina, com era el 
cas del colorant vermell extret de la planta de la grança, emprat per acolorir les galtes. 

Aquests patrons o comitents, sempre aristòcrates o 
eclesiàstics, acostumaven a fer incloure el seu nom 
en les obres d’art que encarregaven, com és el cas 
del bisbe i abat Oliba, i de les comtesses Ermes-
senda de Carcassona o Guisla de Lluçà. Amb això 
s’asseguraven ser recordats eternament i beneficiar-
se de les oracions de la comunitat.

Quan es parla de l’obra d’art, en el romànic, s’hauria 
de diferenciar gairebé quasi sempre entre l’autor 
intel·lectual, és a dir, el que concep l’obra, busca 
el repertori d’imatges i selecciona els textos que 
l’acompanyen -molt sovint un eclesiàstic lletrat– i 
l’autor material, és a dir, l’artista-artesà, que la fa 
amb les seves mans. Cal pensar que en alguns casos, 
aquestes dues figures poguessin ser només una, com 
en el cas del baldaquí de Ribes, que sembla el pro-
ducte d’un veritable artista lletrat.



D’altres pigments s’usaven com a drogues 
medicinals amb finalitats terapèutiques 
com l’orpiment, prescrit per al tractament 
de malalties de la pell i dels pulmons o, 
i fins i tot, d’altres per a la cuina, com el 
blanc de plom que es barrejava amb el vi 
per endolcir-lo.

III.a. 
Els colors de la terra: els 
pigments minerals

Bona part dels materials emprats en la pintura romànica s’obtenien de minerals o terres 
presents a la natura; alguns d’ells eren importats d’ultramar, però més sovint eren de fa-
bricació local. Els pintors els molien finament i n’eliminaven les impureses amb filtratges 
i rentats, fins a convertirlos en pigments aptes per pintar.

Els pigments més assequibles eren les terres naturals riques en òxid de ferro, coneguts 
com a ocres, que podien presentar tonalitats variables, com el groc, el taronja, el ver-
mell o el marró. D’altres pigments molt apreciats van ser el cinabri, un mineral de mer-
curi produït principalment a les mines d’Almadén (Ciudad Real), que donava un vermell 
intens, o la seva versió sintètica, anomenada vermelló, que s’obtenia barrejant sofre i 
mercuri.

Per al color groc, el pigment preferit era l’orpiment, que tot i ser altament tòxic pel seu 
contingut en arsènic, era molt valorat pel seu groc brillant que semblava or. També van 
ser comuns els minerals blaus i verds amb base de coure, com la malaquita per al verd o 
l’atzurita per al blau.

A Catalunya va imperar un blau autòcton, el que provenia de l’aerinita, un mineral molt 
abundant als Pirineus i, per tant, barat i fàcil d’obtenir. Però mereix una menció a part 
el pigment blau més preciós i apreciat pels pintors i patrons del romànic, el lapislàt-
zuli, una pedra semipreciosa originària de l’Afganistan. El seu color blau era intens i 
s’emprava en obres molt exclusives i en molt poca quantitat, degut al seu alt cost. Va ser 
utilitzat per als blaus de la millor pintura sobre taula del romànic català, el baldaquí de 
Ribes, una obra realitzada probablement en un dels tallers pictòrics més importants i 
influents de l’època, el del monestir de Ripoll.



III.b.
Els colors de l’alquímia: els pigments artificials

«Un color vermell conegut com a vermelló es realitza per l’alquímia i es prepara en un 
alambí. Seria massa tediós explicar-vos els meus mètodes i receptes. La raó? perquè 
se’n poden trobar moltes, sobretot si un es fa amic dels frares.»
Il libro dell’arte de Cennino Cennini (pintor italià c.1370-c.1440)

Popularment es considera l’alquímia com una filosofia hermètica i esotèrica que cercava 
la pedra filosofal per transmutar els metalls en or i aconseguir l’elixir de la vida eterna. 
Tanmateix, els alquimistes, amb els seus experiments basats en la tecnologia del foc i 
els efectes dels àcids i àlcalis per transformar la matèria, van ser els veritables precur-
sors de la química actual.

Les substàncies, eines i processos dels alquimistes van ser utilitzats pels egipcis, grecs, 
romans i àrabs en l’elaboració de medicaments, en les arts dels metalls, en el tenyit de 
teixits i en la fabricació de ceràmiques, perfums, pigments i colorants.

Els pintors del romànic coneixien també l’alquímia i l’usaven per a l’elaboració dels 
pigments de colors, que podien fabricar ells mateixos o bé comprar als apotecaris me-
dievals. Els pigments artificials més utilitzats eren el blanc de plom per al color blanc, el 
verdet per al verd, i el vermelló i el mini per al vermell, alguns d’ells utilitzats en els fron-
tals d’Espinelves i de Puigbò.

El manual del monjo Teòfil, De diuersis artibus (segle XII), que recull la tradició dels ta-
llers monàstics i catedralicis, en descriu diverses receptes. Així, per exemple, el pigment 
de blanc de plom es feia a partir de tires d’aquest material posades amb vinagre o orina 
en recipients tancats que havien d’enterrar en femers durant quinze dies. L’acció del vi-
nagre o l’orina sobre el plom i l’escalfor que produïen els fems activaven la reacció quími-
ca que donava com a resultat un carbonat bàsic de plom, conegut com a blanc de plom, 
que era un dels pigments més apreciats del romànic.

«Jo sóc la llum del món. El qui em segueixi no caminarà a les fosques, sinó que tindrà 
la llum de la vida.»
Text de l’Evangeli (Jn 8,12).

El pintor medieval emprava l’or per simbolitzar la llum divina ja que la seva brillantor es-
tava associada a la llum de Déu. L’or posseïa un gran simbolisme religiós i, per tant, era 

III.c. 
El color de la llum de Déu: l’or



el metall més valorat per revestir els objectes sagrats. S’emprava en orfebreria, en pintu-
res i miniatures i, fins i tot, en els fils d’or de les vestidures litúrgiques.

La tècnica del daurat sobre fusta es va transmetre a l’art europeu a través de l’Imperi Bi-
zantí, amb les migracions dels pintors d’icones a Occident, i a través de l’art dels Croats, 
amb el contacte directe entre artistes grecs i llatins a Orient. Encara que Itàlia és el mi-
llor exemple de la recepció i transmissió d’aquesta tecnologia, Catalunya sembla també 
haver estat especialment sensible a tot aquest procés.

Degut al seu alt cost, l’or no es podia emprar de forma habitual en la decoració artística 
i, per tant, se’n produïa una imitació econòmica, anomenada colradura, que consistia 
en substituir les làmines d’or per altres de plata o estany. Les làmines es recobrien d’un 
vernís o colra fet de resines naturals barrejades amb pigments o colorants orgànics, que 
donaven a la plata o a l’estany la tonalitat daurada.

En l’anàlisi de laboratori dels materials dels frontals romànics del MEV (Puigbò, Espinel-
ves i Lluçà) i de les pintures murals de Sant Tomàs Becket de Santa Maria de Terrassa 
s’ha detectat l’ús de l’estany colrat en tots els daurats. Malgrat les ínfimes restes con-
servades d’aquest metall, s’ha trobat un exemple molt impactant en el frontal de Lluçà.

III.d. 
Els aglutinants: del tremp a l’oli

En la pintura sobre taula romànica predomina la tècnica del tremp, que es caracteritza 
per l’ús del rovell d’ou, les coles fetes de restes d’animals, la caseïna de la llet o el for-
matge, entre d’altres, com a aglutinants dels pigments. Tanmateix alguns tractats me-
dievals de tècniques pictòriques ens informen ben aviat de l’ús de l’oli, especialment el 
de llinosa, com a substància emprada pels pintors per adherir i fixar els pigments.

En aquest sentit el MEV conserva un exemple extraordinari i primerenc -el baldaquí de 
Ribes- de la utilització de l’oli com a aglutinant individual d’alguns colors roses, grocs i 
carnacions. L’ús exclusiu de l’oli en la pintura és propi d’obres de períodes posteriors i, 
per tant, aquesta descoberta precedeix, sens dubte, a d’altres casos coneguts a Europa. 
Podem dir, doncs, que la Catalunya Romànica era un veritable bressol de les més preua-
des experiències pictòriques.



ÀMBIT IV
OBRES I COLORS QUE VIATGEN: RUTES COMERCIALS CAP A TERRES 
EXÒTIQUES

El fascinant Llibre de les meravelles del món (Il Milione), escrit l’any 1298 pel mercader 
venecià Marco Polo, ens explica com, a través de la Ruta de la Seda, arribaven a Occi-
dent tota mena de matèries exòtiques de les terres llunyanes d’Orient. Així, de les mines 
de l’Afganistan se n’extreia la pedra del lapislàtzuli, de la qual es feia el pigment blau 
més valuós i car del món, mentre que d’una planta de l’Índia, coneguda com Indigofera 
tinctoria, se n’obtenia el blau d’indi, un colorant intens emprat per tenyir els induments 
dels alts dignataris medievals i molt apreciat pels nostres pintors per aconseguir noves 
tonalitats de colors.

Aquests exòtics blaus, juntament amb els porpres -obtinguts d’uns cargols marins ano-
menats murex brandaris- que es trobaven principalment a les costes de la Mediterrània 
Orientalconstituïen els colors més apreciats i luxosos del moment. Així doncs, el seu ús 
en obres d’art estava relacionat sempre amb l’encàrrec de poderosos patrons.

Durant els segles XII i XIII Venècia, Pisa i Gènova eren les ciutats d’entrada de materials 
exòtics com les sedes, les pedres precioses, els tints, els pigments o les espècies pro-
vinents d’Orient. Tanmateix, aquest monopoli comercial s’anirà obrint progressivament 
en benefici d’altres ciutats de la Mediterrània com ara Marsella, Montpeller, Narbona o 
Barcelona.

Cal recordar que quan el viatger Benjamí de Tudela va passar per Barcelona en el seu 
viatge cap a Jerusalem, l’any 1150, ja ens descrivia la ciutat com un nucli petit però 
formós, i ens deia que era freqüentat per mercaders de Grècia, de Pisa, de Gènova, de Si-
cília i d’Alexandria. Les croades, els pelegrinatges i, finalment, l’expansió catalana per la 
Mediterrània durant els segles XIII i XIV, acabaran per afavorir encara més tots aquests 
intercanvis comercials i transformar-los en veritables experiències culturals i artísti-
ques.

ÀMBIT V
FER VISIBLE L’INVISIBLE. LA CIÈNCIA FA PARLAR L’ART

Què hi ha sota la capa pictòrica de les obres d’art? De quines matèries obtenien els 
colors els pintors fa gairebé mil anys? Quina tècnica pictòrica utilitzaven els artistes 
medievals?

Aquestes són algunes preguntes que els avenços científics i tecnològics aplicats a 



l’estudi i a la conservació del patrimoni artístic permeten revelar. Avui les interrelacions 
que hi ha entre la història de l’art i les disciplines científiques obren un fascinant món de 
coneixements nous, perquè les arts i les ciències es barregen, dialoguen, treballen con-
juntament per descobrir la matèria que és, en definitiva, la que ens parla de com treba-
llava un pintor del romànic.

Així doncs, amb les actuals tècniques de laboratori es poden conèixer alguns dels se-
crets de l’ofici del pintor medieval. Les noves tecnologies no només permeten identificar 
quins pigments, colorants, aglutinants i vernissos utilitzava, sinó també com preparava 
el suport, com aplicava les capes de preparació i com realitzava el dibuix preparatori. 
Tots aquests aspectes són fonamentals per comprendre les tècniques pictòriques anti-
gues i, per tant, aporten informació molt rellevant per a la història de l’art.

Actualment la ciència ofereix un ampli ventall de tècniques d’anàlisi. Les que s’han es-
collit per identificar els materials de les pintures romàniques d’aquesta exposició han 
estat, per una banda, les tècniques d’imatge, com la reflectografia d’infraroig (IR), la
fluorescència ultraviolada (UV) o la radiografia de RX i, per l’altra, les tècniques de mi-
croanàlisi de materials com són la microscòpia òptica, la microscòpia electrònica de 
rastreig amb espectroscòpia d’energia dispersiva de RX (SEM-EDX), l’espectroscòpia 
d’infrarojos amb transformada de Fourier (FTIR), la difracció de RX (DRX), tècniques cro-
matogràfiques i MALDI-TOF/MS.



Conferències

Pintar fa mil anys. Els colors i l’ofici del pintor del romànic. 
Dijous 18 de setembre a les 19 h. 
A càrrec de Manuel Castiñeiras, professor de la UAB i de Judit Verdaguer, conservadora 
del MEV.

La Ciència fa parlar l’Art. 
Dijous 16 d’octubre a les 19 h. 
A càrrec de Majo Alcaide, Institut Químic de Sarrià; Carlos Curto, geòleg del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona i Judit Verdaguer, conservadora del MEV.

Simposi

I Simposi Magistri. Artista anònim. Artista amb signatura. Identitat, estatus i rol de 
l’artista en l’art medieval. 
7 i 8 de novembre, lloc de realització: UAB i MEV.

Visites comentades 

Visita acompanyats de Judit Verdaguer, comissària de l’exposició. 
Dissabte 7 de juny a les 11,30h.
Tots els dimecres del mes de juliol a les 12h. Servei gratuït inclòs amb l’entrada de 
l’exposició.

Visites especials pel Mercat Medieval de Vic. Desembre 2014

Jornada de portes obertes

Dissabte 5 de juliol de 10 a 14h, amb motiu de la Festa Major de Vic
Tots els primers dijous de mes

Proposta artística

L’artista Josep Ricart recupera la tècnica antiga del tremp d’ou per les seves obres, nov-
embre 2014.

3. Activitats complementàries



Baldaquí de Ribes

Taller de Ripoll, 1 119-1134
Pintura al tremp sobre fusta 
de pi roig
Provinent de la Vall de 
Ribes (Ripollès)

Aquest sostre de baldaquí és una de les obres més antigues de la pintura sobre taula 
catalana i probablement imita els plafons que cobrien els baldaquins d’Oliba a Ripoll i 
Cuixà. La riquesa de pigments emprats (lapislàtzuli), la subtilesa de la gamma cromàtica 
(veladures) i les referències a la miniatura ripollesa del segle XI (Bíblia de Rodes, París, 
BnF, Ms 6, vol. I) i XII (Epístoles de Sant Pau, Ciutat del Vaticà, BAV, Ms 5730) fan pensar 
que aquesta obra es va gestar al taller de Ripoll. Actualment es conserva un 60-65% de 
la totalitat de l’estructura primigènia, que originàriament es completava amb una so-
lemne figuració de set arcàngels (o vuit àngels) que representaven la Glòria del Senyor 
acompanyat dels seus exèrcits celestials. Segons les inscripcions de la banda central i 
la màndorla, aquesta imatge teofànica del tron de Déu era una doble al·lusió al principi 
-“Llum i bellesa dels dies”- i al final dels temps -“Qui ascendeix cap els astres em con-
dueix a l’esperança de la vida eterna”-.

4. Les obres de l’exposició

Frontal d’altar de Sant Vicenç 
d’Espinelves

Taller de Vic, vers el 1187
Pintura al tremp sobre fusta de roure
Provinent de l’església de Sant Vicenç 
d’Espinelves (Osona)

El frontal d’altar «de la Marededéu i els Profetes» és obra de l’anomenat Mestre 
d’Espinelves, un pintor possiblement instruït en el taller catedralici de Vic a qui també 
s’atribueixen les pintures murals de Sant Tomàs Becket, conservades a l’església de 
Santa Maria de Terrassa, i un fragment de pintura mural procedent de la catedral vigata-
na (MEV 9702). Els resultats dels darrers estudis revelen l’ús a Terrassa de tota una sèrie 



de recursos que semblen confirmar definitivament la presència d’un artista familiaritzat
amb la tradició de la pintura sobre taula catalana. L’accés als receptaris i al coneixement 
tècnic, la vocació devocional del seu art i els nombrosos epígrafs –tituli et explanatio-
nes– que acompanyen les pintures de Terrassa i Espinelves, suggereixen el perfil d’un 
pintor molt proper al del clericus, format en el si d’escoles monàstiques o catedralícies. 
Els tres conjunts vinculats a aquest pintor es devien executar en el darrer quart del segle 
XII, aproximadament entre els anys 1180 i 1200.

Frontal d’altar de Santa Maria de Lluçà

Taller de Lluçà, 1210-1220
Pintura al tremp sobre fusta d’àlber
Provinent de l’església del monestir de 
Santa Maria de Lluçà (Osona)

L’altar de Lluçà, format per un frontal i dos laterals, va ser realitzat entre 1210 i 1220, 
poc després de l’acabament de les obres de l’església i claustre de la canònica de San-
ta Maria de Lluçà. Encara que en ell s’han distingit fins a tres mestres -un hauria fet el 
frontal, l’altre els laterals i, un tercer, la creu conservada al museu (MEV 1610)-, tots ells 
participen plenament d’una versió catalana de l’estil 1200 que va incorporar fórmules 
bizantines a través de la influència de l’art del nord d’Europa i es va expandir àmplia-
ment en el territori contigu, com es veu al frontal de Solanllong (Ripollès) i dels Arcàngels 
(MNAC), o a les pintures de Sant Pau de Casserres (MCDS) i de Sant Cristòfol de la Cas-
tanya (MEV). El “taller de Lluçà” s’hauria desenvolupat, doncs, sota la directa protecció 
de la canònica agustiniana de Lluçà i de la Catedral de Vic, i hauria estat determinant en 
l’evolució de la pintura catalana en les terres d’Osona, el Lluçanès i el Berguedà entre els 
anys 1210 i 1230.

Frontal d’altar de Sant Martí de 
Puigbò

Taller de Ripoll, 1 120-1150
Pintura al tremp sobre fusta d’àlber i pi
Provinent de l ’església de Sant Martí de 
Puigbò. Gombrèn (Ripollès)

Procedent de l’església de Sant Martí de 
Puigbò, situada dins els territoris de la po-
derosa abadia de Ripoll, aquesta taula és un 



dels exemples més antics dels frontals pintats a Catalunya. Narra diversos episodis de 
la vida de Sant Martí de Tours: la partició del mantell amb un pobre, la resurrecció d’un 
catecumen, la mort del sant i l’ascensió de la
seva ànima i, finalment, el seu funeral. Constitueix una prova de la particular devoció de 
que gaudia a Catalunya Sant Martí, patró de cavallers i pelegrins. La seva producció al 
taller de Ripoll no presenta cap dubte, ja que les escenes funeràries de la banda dreta
són molt semblants a les dels relleus de la tomba del comte Ramon Berenguer III 
(+1131), una obra realitzada aleshores a la mateixa abadia.

5. L’estudi de les obres



Lloc: sala d’exposicions del Museu Episcopal 
de Vic
Dates: del 31 de maig al 14 de desembre de 
2014
Organització: Museu Episcopal de Vic
Comissariat: Judit Verdaguer, Conservadora 
del Museu Episcopal de Vic
Assessorament científic: Dr. Manuel Castiñei-
ras, Investigador principalde Magistri Catalo-
niae i Professor de la UAB
Amb la col·laboració de:
Projecte de recerca Artistas, patronos y públi-
co. Catalauña y el Mediterráneo (siglos XI-XV). 
MAGISTRI CATALONIAE (MICINN HAR2011-
23015), de la Universitat Autònoma de Barce-
lona
Amb el suport de:
CETEC-patrimoni (IQS-UAB)
Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya
Patrocinador:
Associació Cercle del MEV

Informació general
Museu Episcopal de Vic 
www.museuepiscopalvic.com
Plaça Bisbe Oliba, 3. 08500 Vic
Tel. 938869360 
informacio@museuepiscopalvic.com
 
Horaris  
De dimarts a divendres de 10 a 19 h (d’abril a 
setembre) 
De dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 15 a 18 
h (d’octubre a març) 
Dissabtes de 10 a 19 h  
Diumenges i festius de 10 a 14 h 
El Museu romandrà tancat els dilluns

Venda d’entrades 
Venda a taquilles fins a mitja hora abans del 
tancament del Museu 
 
Informació 
Per a més informació cal contactar amb la re-
cepció del museu al telèfon 938 869 360 o per 
correu electrònic a 
informacio@museuepiscopalvic.com 
Reserves 
Reserva de visita en grup: 938 869 360 i 
reserves@museuepiscopalvic.com

Com arribar-hi 
El Museu està situat en el centre històric de la 
ciutat de Vic
Tren: RENFE rodalies 
Autobusos: Barcelona-Vic, Girona-Vic, Manre-
sa-Vic  
En transport particular: C-17, C-25

Premsa MEV
Tel. 93 128 76 10 | 668 86 24 60 | 668 86 24 61
comunicacio@museuepiscopalvic.com         
www.museuepiscopalvic.com

6. Fitxa tècnica de l’exposició
Pintar fa mil anys. Els colors del romànic



El Museu Episcopal de Vic, inaugurat l’any 1891, conserva una magnífica col·lecció d’art 
medieval amb obres mestres de pintura i escultura del romànic i del gòtic català. Les 
col·leccions d’orfebreria, teixit, forja, vidre i ceràmica ofereixen un complet recorregut 
per la història de l’art litúrgic i de les arts decoratives a Catalunya. Aquest fons de valor 
excepcional, integrat per més de 29.000 peces, s’exhibeix en un edifici situat al costat 
de la Catedral de Vic que es va inaugurar l’any 2002 i equipat amb unes innovadores 
instal·lacions museístiques. Atès l’interès excepcional del fons del Museu, el juliol de 
2001 la Generalitat de Catalunya el va declarar museu d’interès nacional.
 
El Museu Episcopal de Vic té per objectiu realitzar accions per conservar, estudiar, docu-
mentar, exhibir i difondre els fons que integren les seves col·leccions per tal de contribuir 
a la salvaguarda del patrimoni cultural, posant un èmfasi especial en la conservació, la 
investigació i la difusió del seu fons amb programes i activitats dirigits a involucrar a tot 
tipus de públics.

7. El Museu Episcopal de Vic


