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15. APÈNDIX DOCUMENTAL 

 
DOCUMENT 1 

Jaime Juan Moreno: Hierusalem Religiosa, c. 1623, pp. 392v-393r 
Arxiu Diocesà d’Osca. Ref.: C. MORTE: “Conjunto de pinturas del Retablo Mayor 

de Sijena” a Signos. Arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa. Siglos 

XVI-XVII, ed. Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca, Huesca, 1994 [pp.168-

173], p. 168. Publicat: Inèdit. 

 

 Llibre on es fa una relació de les priores del monestir de Santa Maria de 

Sixena, fins l’any 1623. En aquestes pàgines es fa referència a Maria Ximènez 

d’Urrea. Durant el seu priorat s’encarregaren els dos retaules realitzats pel 

Mestre de Sixena. Jaime Juan Moreno dóna la data d’inici del Retaule de l’altar 

de Sant Pere, l’any 1517 i afirma que el “proprio pintor acabase el altar major y 

el de San Pedro”. 
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DOC. 1 Jaime Juan Moreno: Hierusalem Religiosa, c. 1623, p. 392v 
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DOC. 1 Jaime Juan Moreno: Hierusalem Religiosa, c. 1623, p.393
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DOCUMENT 2 
Eusebio Vidal (mossèn): Diócesis de Lérida. Materiales para colaborar con la 

B.A.C. en la Historia del Martirio de la Iglesia en España, Lérida, agosto, 
1955. 

Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Publicat: Inèdit. 

És una obra en tres parts. En la primera es donen idees generals sobre la 

pèrdua d’obres artístiques durant la Guerra Civil i també es fa una relació de la 

mort de religiosos. 

En la segona part es presenta una relació (per ordre alfabètic) de les 

parròquies de la Diòcesi de Lleida i de les pèrdues concretes de cadascuna 

d’elles. En aquesta part trobem la parròquia d’Albelda i el Monestir de Santa Maria 

de Sixena. Pel que fa referència al cas d’Albelda se’ns diu que “La Iglesia fue 

convertida en almacén y la Ermita de San Roque, desvaljada y convertida en 

cuadra de ganado: la de S. Sebastián, destruída por incendio”. Del Monestir de 

Santa Maria de Sixena ens informa que fou saquejat i incendiat. 

Finalment, hi ha una tercera part que es presenta com a apèndix amb el 

títol: “Relación de la riqueza material y artística, que en la Diócesis de Lérida 

destruyó la revolución marxista, desencadenada en julio de 1936”. 

Aquí també es relacionen les diverses parròquies. D’Albelda es referencien les 

obres que foren cremades, entre elles “una colección de diez y seis tablas góticas, 

del siglo XVI y XVII, de rara perfección, fue tirada al fuego”. 

En el cas del monestir de Villanueva de Sijena ens interessa el tema de l’incendi 

de l’arxiu: “El archivo del Monasterio incendiado: contenía documentos de mucho 

valor histórico”. 
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DOC. 2  Eusebio Vidal (mossèn): Diócesis de Lérida. Materiales para colaborar con la B.A.C. en la 

Historia del Martirio de la Iglesia en España, Lérida, agosto, 1955. 
Primera part 
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DOC. 2  Eusebio Vidal (mossèn): Diócesis de Lérida. Materiales para colaborar con la B.A.C. en la 

Historia del Martirio de la Iglesia en España, Lérida, agosto, 1955. 
Segona part 
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DOC. 2 Eusebio Vidal (mossèn): Diócesis de Lérida. Materiales para colaborar con la B.A.C. en la 

Historia del Martirio de la Iglesia en España, Lérida, agosto, 1955. 
Tercera part 
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DOCUMENT 3 
1901, 13 de febrero, Sijena 

Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Ref.: C. BERLABÉ; I. PUIG: 

“Retaules de Sixena al Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. Una proposta de 

reconstrucció del retaule major del monestir” a Seu Vella. Anuari d’Història i 

Cultura, núm. 2, Lleida, 2000, p. 253. Publicat: Inèdit 

Carta de la priora Matilde Ferrer dirigida al bisbe de Lleida. Sol·licita permís 

per vendre diverses obres del Monestir. Diu que un antiquari els ha ofert diferents 

quantitats per diverses obres, per tal de cobrir les despeses que genera la vida 

diària del monestir. 
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DOC. 3 1901, 13 de febrero, Sijena 
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DOCUMENT 4 
1896, 26 de julio, Monzón 

Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit 

Carta de Mariano del Pano dirigida al bisbe de Lleida. Demana permís per 

consultar l’arxiu de Sixena i ordenar-lo i potser aixecar la planta de tota la casa.
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DOC. 4 1896, 26 de julio, Monzón 
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DOCUMENT 5 
1896, 1 de setiembre, Sijena 

Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Matilde Ferrer dirigida al bisbe de Lleida. Es parla de 

l’enviament d’un sant Gregori al Museu del Seminari i també de la visita de 

Mariano del Pano i diversos enginyers per aixecar plànols i determinar les obres 

de millora que s’haurien de fer. Per aquesta raó també es demana a la Diòcesi 

que es tinguin en compte les necessitats del monestir a l’hora de repartir els 

diners.
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DOC. 5 1896, 1 de setiembre, Sijena 
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DOCUMENT 6 
1899, 3 de noviembre, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Matilde Ferrer dirigida al bisbe de Lleida. La priora 

informa de les necessitats econòmiques del monestir. 
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DOC. 6 1899, 3 de noviembre, Sijena 
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DOCUMENT 7 
1899, 9 de noviembre, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Matilde Ferrer dirigida al bisbe de Lleida. Aquí la priora 

dóna les gràcies al bisbe per enviar-li una almoina que l’ajudarà en les seves 

necessitats econòmiques. 
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DOC. 7 1899, 9 de noviembre, Sijena 
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DOCUMENT 8 
1899, 23 de diciembre, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

 

Carta de la priora Matilde Ferrer dirigida al bisbe de Lleida. Informa que va 

rebre una carta del bisbe donant el permís per vendre diverses obres. També diu 

que ha escrit a Mariano del Pano preguntant quant podia valer el Retaule de la 

Mare de Déu, però encara no havia rebut la resposta. Al final diu que voldria 

vendre també altres obres: “me alegraría poder sacar una cantidad de cosas que 

se pierden y no han de hacer ninguna falta”. 
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DOC. 8 1899, 23 de diciembre, Sijena 
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DOCUMENT 9 
1901, 1 de agosto, Sijena 

Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Matilde Ferrer dirigida al bisbe de Lleida. Informa que 

aquell mateix dia o al dia següent arribarà al Monestir Mariano del Pano amb un 

senyor de l’Acadèmia de la Història per tasar uns quadres que volen vendre. 

Sol·licita el permís al bisbat per a realitzar aquesta venda, i diu que creu que no 

caldrà que s’arxivi perquè les obres no estan inventariades. També informa que 

uns dies abans passà un senyor amic de Mariano del Pano que digué que les 

obres estaven ben pagades per les 4000 pessetes que se’ls oferien, però ella creu 

que val més assegurar-se’n.  
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DOC. 9 1901, 1 de agosto, Sijena 
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DOCUMENT 10 
1901, 12 de agosto, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Matilde Ferrer dirigida al bisbe de Lleida. Diu que va rebre 

la seva carta amb el permís per vendre les obres. Mariano del Pano estigué 

d’acord en què estaven ben pagades en 4000 pessetes. El problema és que ara el 

comprador s’ha fet enrere perquè l’han fet esperar per rebre una resposta, i ja ha 

comprat altres peces, només seguiria amb l’oferta si se li cedís algun altre objecte. 

La priora diu que no li contestarà i ja esperarà l’ocasió per vendre els quadres. 

També informa d’altres peces que es podrien vendre: “un altar hay raro sin santos, 

con unas galerías o rejados de madera que era de una señora, dice D. Mariano 

Pano que se puede vender sin que se pierda nada, pues no es antiguo ni devoto y 

que tal vez se pudiera sacar tres o cuatro mil reales; de aquella silla vieja que está 

en la sala capitular, ofrecen mil pesetas”. 
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DOC. 10 1901, 12 de agosto, Sijena 
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DOCUMENT 11 
1902, 19 de septiembre, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Matilde Ferrer dirigida al bisbe de Lleida. Informa que no 

tenia intenció de vendre tots els objectes dels quals va parlar en la carta anterior, 

simplement exposar-ne la possibilitat. D’una caixa de relíquies diu que li han ofert 

5000 pessetes, i Pano creu que se’n podrien treure 10000 o 12000, cosa que ella 

considera exagerada. De la cadira diu que en donen mèrit per a un museu. També 

informa que si no tinguessin necessitats econòmiques per a la manutenció i per a 

la conservació del monestir, donarien al seminari algun objecte de qualitat. 

Preferirien això que vendre’ls a antiquaris, que són els que fan negoci. També han 

trobat un frontal de fusta força deteriorat pel qual els ofereixen 45 duros, ella 

voldria consultar Mariano del Pano si creu que és un bon preu, però està molt 

ocupat i no pot anar al monestir. Necessiten els diners i per això demana permís al 

bisbe per vendre el frontal, Mossèn Pedro Colell creu que està ben pagat. 
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DOC. 11 1902, 19 de septiembre, Sijena 
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DOCUMENT 12 
1903, 13 de julio, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Matilde Ferrer dirigida al bisbe de Lleida. Agraeix al bisbe 

que hagi sol·licitat llicència per vendre la capsa i el reliquiari dels quals parlava en 

la carta anterior. Diu que Mariano del Pano ha suggerit d’emportar-se’ls a 

Saragossa, per on passen diversos antiquaris i vendre’ls al qui n’ofereixi més 

diners. 
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DOC. 12 1903, 13 de julio, Sijena 
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DOCUMENT 13 
1903, octubre, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Matilde Ferrer dirigida al bisbe de Lleida. Informa al bisbat 

que hi ha un antiquari francès que ha ofert tres mil duros per una arqueta de 

relíquies, si li proven que és del segle XII. Sol·licita permís per vendre aquesta 

capsa, una altra que està trencada i per la qual han ofert 1500 pessetes, i algun 

altre objecte (retaule o joies) fins aconseguir cinc o sis mil duros que s’invertirien 

en augmentar les rendes i fer algunes reparacions necessàries. 
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DOC. 13 1903, octubre, Sijena 
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DOCUMENT 14 
1909, 27 de octubre, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

En llapis diu: “Repetida en 26 Febrero 1910. Concedida 10 Marzo”. Carta 

de la priora Mª Ignacia Perella al bisbe de la Diòcesi de Lleida. Informa que les 

religioses del Consell han acordat la necessitat de vendre unes determinades 

obres i per això demanen permís al bisbat. Aquestes peces són les següents: 

quatre frontals, una imatge de Maria Santíssima i el bust d’un sant en fusta. 
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DOC. 14 1909, 27 de octubre, Sijena 
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DOCUMENT 15 
1910, 20 de febrero, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Mª Ignacia Perella al reverend don Jacinto Mur, de Lleida. 

Informa al bisbat del preu que li han ofert sobre les peces de les quals parlava en 

la carta anterior. Per la imatge de Maria Santíssima i el bust de fusta li han ofert 

700 pessetes, però Mariano Pano diu que en valen 1000. Pels quatre frontals, de 

seda, han ofert 100 pessetes. Dos són del segle XVII i estan en bon estat, els altres 

dos són del segle XVIII i “cuasi estan inservibles de viejos”. Diu que els diners que 

aconsegueixin els destinaran a fer uns frontals bons de fusta i la resta serà per al 

culte. 
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DOC. 15 1910, 20 de febrero, Sijena 
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DOCUMENT 16 
1929, 7 de mayo, Zaragoza 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

Carta de Mariano Pano al bisbe de Lleida. Informa que l’arquitecte de les 

obres del monestir de Sixena li ha demanat que l’acompanyés a veure el que 

s’està fent i el que convindria fer. Sol·licita permís al bisbe per si convingués entrar 

a la clausura. 
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DOC. 16 1929, 7 de mayo, Zaragoza 
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DOCUMENT 17 
1929, 17 de mayo, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Mª Ignacia Perella al bisbe de Lleida. Informa que els han 

demanat diverses obres del Monestir per a l’Exposició de Sevilla (no especifica 

quines) i que els donen tota mena de seguretats, fins i tot una escriptura notarial 

responent de tot. Les monges hi estan d’acord i sol·liciten permís al bisbat. 
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DOC. 17 1929, 17 de mayo, Sijena 
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DOCUMENT 18 
1930, 24 de febrer, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

 

Carta de la subpriora Mª del Pilar Samitier al bisbe de Lleida. Demana 5000 

pessetes per a poder restaurar els sepulcres de la reina donya Sanxa de Castella i 

dels seus fills i la imatge de Nuestra Señora del Coro. 
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DOC. 18 1930, 24 de febrer, Sijena 
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DOCUMENT 19 
1943, 3 de julio, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Sigena. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Pilar Samitier al Governador Eclesiàstic de Lleida. A la 

priora no li ha agradat la decisió del bisbat de negar el permís per vendre títols i es 

queixen que no reben res de la Curia. Exposa les causes i les despeses que 

tenen. Diu que en temps passats solucionaven aquests problemes de diners 

venent obres artístiques, però en aquests moments no ho poden fer: “un altar de 

16000 pesetas, un relicario y arquilla de 20000 pesetas, un sarcófago 5000 

pesetas. Y cuadros pintados en diferentes veces, ahora no tenemos esos recursos 

de vender lo artístico”. 
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DOC. 19 1943, 3 de julio, Sijena 
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DOCUMENT 20 
1889, 19 de abril, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Costa i Forraguera. Sigena 42. 

Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Matilde Ferrer al bisbe de Lleida. Sol·licita permís per 

vendre obres, fins arribar a la quantitat de 1500 pessetes, necessàries per a 

diverses reparacions. 
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DOC. 20  1889, 19 de abril, Sijena 
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DOCUMENT 21 
1915, 9 de agosto, Sijena 
Arxiu Diocesà i Comarcal de Lleida. Lligall Costa i Forraguera. Sigena 42. 

Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Mª Ignacia Perella al bisbe de Lleida. Informa de la 

possibilitat que tenen de vendre diverses obres: tres cobrellits de damasc d’algun 

valor però força deteriorats, pels quals n’ofereixen 400 pessetes; un tros de retaule 

pel qual en donen 150 pessetes; també algun altre objecte que no passés de les 

250 pessetes. Les religioses estan d’acord unànimement en la venda i per això 

demanen permís al bisbat per dur-la a terme. Volen emprar les 550 pessetes que 

en treguin per a les necessitats de la Comunitat. 
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DOC. 21 1915, 9 de agosto, Sijena 
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DOCUMENT 22 
1957, 21 i 22 de gener, Barcelona 
Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona. Expedient: Ayuntamiento de 

Barcelona. Sección Gobernación. Subsección Cultura. Expediente nº 5889. 

Asunto: Acta de entrega de la colección Muntadas al Ayuntamiento. C-I-12. 1956-

19-4. Publicat: Inèdit. 

En aquest document es fa efectiva l’entrega de la col·lecció Muntadas a 

l’Ajuntament de Barcelona: “[…] la entrega al Municipio de Barcelona de la 

colección de obras de arte conocida con el nombre de “Colección Muntadas”, que 

ha sido adquirida por el Excmo. Ayuntamiento según acuerdo adoptado en sesión 

de 29 de noviembre de 1956, con destino a los Museos Municipales de Arte”. 

Veiem que en la relació d’obres d’art apareix la taula de “Crist entre els Doctors”, 

actualment conservada al MNAC: “108º- Jesús y los Doctores de la Ley, tabla, 

siglo XVI, nº80, pág. 63”. 
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DOC. 22 1957, 21 i 22 de gener, Barcelona 
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DOCUMENT 23 
1921, 5 d’abril, Sijena 
Museo de Zaragoza. Publicat: Inèdit. 

En aquest document les religioses del Monestir de Sixena presenten una 

relació de les peces que volen vendre: aquestes són les dues de la predel·la del 

Retaule Major (obra del Mestre de Sixena) i dues més d’un Retaule de Sant Joan 

Baptista (la “Circumcisió” i “Sant Joan assenyalant Jesús”). 
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DOC. 23 1921, 5 d’abril, Sijena 
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DOCUMENT 24 
1921, 6d’abril, Zaragoza 
Museo de Zaragoza. Publicat: Inèdit. 

En aquest document algú relacionat amb el Museu de Belles Arts de 

Saragossa dóna la informació detallada que les religioses volen vendre’s aquestes 

peces, en dóna les mides i el preu que creu que se n’hauria de pagar (1.000 ptes. 

per cada taula) i afirma que s’haurien d’exposar en algun museu: “Por su mérito 

histórico-artístico ninguna de estas tablas debiera enagenarse sino con destino a 

Museos regionales, donde todos los amantes del arte pudieran verlas y 

estudiarlas”. 
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DOC. 24 1921, 6d’abril, Zaragoza 
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DOCUMENT 25 
1921, 17 d’abril, Sijena 
Museo de Zaragoza. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora del monestir de Sixena, Mª Ignacia Perella, dirigida a 

Mariano de Pano del Museu de Saragossa, on es diu que el dia anterior va rebre 

l’autorització de la venda de les quatre taules i els diu que les poden anar a buscar 

quan vulguin: “Tengo el gusto de saludar a usted muy afectuosamente y 

comunicarle que ayer llegó la autorización de venta de los cuatro retablos; pueden 

ustedes venir a buscarlos cuando les convenga”. 
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DOC. 25 1921, 17 d’abril, Sijena 
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DOCUMENT 26 
1938, 18 de maig, Lleida 
Arxiu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Servicio del Patrimonio Artístico Nacional 

(SDPAN). Capsa 31. Núm. 1281. C 31/9. Ref.: C. BERLABÉ: “Les despulles 

artístiques del monestir de Sixena i el Museu Diocesà de Lleida” a Ilerda, LI, 1994, 

pp. 83-84. Publicat: Inèdit. 

Biblioteca J.A. Tarragó Pleyán. Sec. Pleyán de Porta. 

“Tercer informe sobre la ciudad de Lérida. Catalogación e inventario de las 

diversas obras de arte que procedentes del Museo Diocesano, Catedral, Iglesias 

de la Diócesis y casas particulares se hallan depositadas en gran número en el 

Museo Morera. Todo ello realizado por los agentes: Carlos Domínguez de la 

Fuente y Juan Masriera y Campins. Lérida, 18 de mayo, 1938”. 

En un principi es parla en general de les peces que es troben al Museu del 

Poble (Museu Morera), recuperades de “la barbarie roja”. També s’informa del seu 

estat i de l’interès que tenen de conservar-les i restaurar-les per que puguin ser 

exposades degudament en un futur. Després d’aquesta introducció general es 

presenta un inventari de totes les peces recuperades, tant de pintura sobre tela, 

com sobre fusta i d’escultura. Es parla de diverses peces procedents del Monestir 

de Santa Maria de Sixena, però de cap taula del Mestre de Sixena. 
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DOC. 26 1938, 18 de maig, Lleida 
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DOCUMENT 27 
Juliol 1936 / Gener 1937, Lleida 
Arxiu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Servicio del Patrimonio Artístico Nacional 

(SDPAN). Capsa 31. Núm. 1282. C 31/10. Ref.: C. BERLABÉ: “Les despulles 

artístiques del monestir de Sixena i el Museu Diocesà de Lleida” a Ilerda, LI, 1994, 

pp. 83-84. Publicat: Inèdit. 

Biblioteca J.A. Tarragó Pleyán. Sec. Pleyán de Porta. 

“Certificado de D. Salvador Roca Lletjós, Director del Museo del “Poble de Lleida”, 

de los objetos ingresados en dicho Museo procedentes de diversos lugares de 

Catalunya y Aragón. Lérida desde el 19 de julio de 1936 al 19 de enero de 1937. Y 

desde el 30 de septiembre de 1936 hasta el 20 de octubre del mismo año”. 

Relació dels objectes, segons la data d’ingrés al Museu del Poble de Lleida, 

i tenint en compte el seu emplaçament originari. Aquest document parla de les 

peces ingressades entre el 30 de setembre i el 20 d’octubre de 1936. 

Algunes obres procedents de Sixena hi ingressaren l’1 d’octubre de 1936. 

Les que a nosaltres ens interessen serien: “una pradela de retablo de cinco 

historias” (possiblement la del Retaule de la Pietat) i “dos pinturas sobre tabla (San 

Pedro y San Pablo)”. 

El 10 d’octubre del mateix any igressà al museu, també procedent de 

Sixena: “El retablo pintado sobre madera de la capilla de San Pedro del 

Monasterio citado, desmontado y en parte fragmentado y con sus tablas en mal 

estado debido al incendio que ha sufrido”. I el 16 d’octubre ingressaren “Dos 

pequeñas tablas (pintura siglo XV), representando cada una, un santo obispo” 

(possiblement les taules de “Sant Agustí” i “Sant Ambrós” del Retaule Major, obra 

del Mestre de Sixena). 
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DOC. 27 Juliol 1936 / Gener 1937, Lleida 
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DOCUMENT 28 
Juliol 1936 / Gener 1937, Lleida 
Arxiu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Servicio del Patrimonio Artístico Nacional 

(SDPAN). Capsa 31. Núm. 1282. C 31/10. Ref.: C. BERLABÉ: “Les despulles 

artístiques del monestir de Sixena i el Museu Diocesà de Lleida” a Ilerda, LI, 1994, 

pp. 83-84. Publicat: Inèdit. 

Biblioteca J.A. Tarragó Pleyán. Sec. Pleyán de Porta. 

“Certificado de D. Salvador Roca Lletjós, Director del Museo del “Poble de Lleida”, 

de los objetos ingresados en dicho Museo procedentes de diversos lugares de 

Catalunya y Aragón. Lérida desde el 19 de julio de 1936 al 19 de enero de 1937. Y 

desde el 30 septiembre de 1936 hasta el 20 de octubre del mismo año”. 

En aquest document es presenta una relació dels objectes artístics 

ingressats al Museu del Poble des del dia 19 de juliol de 1936 fins el 19 de gener 

de 1937, procedents de diversos llocs de Catalunya i Aragó. Pel que fa referència 

a Sixena s’esmenten les següents obres (de forma general, sense especificar): 

“Fragments de retaules de Sixena (Osca) i “Retaules fragmentats de Sixena (3) 

(Osca)”. 
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DOC. 28 Juliol 1936 / Gener 1937, Lleida 
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DOCUMENT 29 
Sijena 
Arxiu del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. Ingressos / Dipòsit. Fons artístic 

Museu Diocesà. Dipòsit Sigena. Ref.: X. COMPANY; J. TARRAGONA (eds.): Museu 

Diocesà de Lleida (1893-1993). Catàleg Exposició Pulchra, Lleida, Generalitat de 

Catalunya, Departament de Cultura, 1993, p. 211. Publicat: Inèdit. 

 

Carta de la priora Pilar Samitier a Adrian Elduque. El comissionen per a que 

rebi els objectes que li entreguin del Museu Diocesà de Lleida, procedents del 

Monestir. 
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DOCUMENT 30 
1948, 29 de marzo, Sijena 
Arxiu del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. Ingressos / Dipòsit. Fons artístic 

Museu Diocesà. Dipòsit Sigena. Ref.: X. COMPANY; J. TARRAGONA (eds.): Museu 

Diocesà de Lleida (1893-1993). Catàleg Exposició Pulchra, Lleida, Generalitat de 

Catalunya, Departament de Cultura, 1993, p. 211. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Pilar Samitier al reverend Don Laureano Castán de 

Lleida. L’escriu per informar-lo que el senyor bisbe ha donat ordre d’entregar 

alguns objectes del monestir de Sixena –que en aquesta data estaven en el 

Museu Diocesà de Lleida– a un camió procedent de Barcelona que els passarà a 

recollir. Fa una relació dels objectes que creu recordar que els pertanyen i també 

diu que si n’hi ha algun més que les religioses no han tingut en compte l’incloguin 

també. La relació de peces és la següent: “[…] muchos cuadros de poco valor van 

rotulados. Dos sarcófagos. Una Virgen de la Asunción muy mutilada. Varios 

grupos de alabastro pequeños, la Virgen subiendo la escalera del templo, y los 

otros no recuerdan los misterios que representaban, pero todos ellos del mismo 

altar llamado de Santa Ana. Un cuadro de San Agustín de bastante valor, fondo 

dorado. Otro de igual estilo de San Ambrosio. Otros dos de San Juan Bautista y 

San Juan Evangelista; también estos son de mérito artístico. En fin, ustedes ya 

tendrán idea de todo lo que nos pertenece”. 
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DOC. 30 1948, 29 de marzo, Sijena 
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DOCUMENT 31 
1948, 23 de agosto, Lérida 
Arxiu del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. Ingressos / Dipòsit. Fons artístic 

Museu Diocesà. Dipòsit Sigena. Ref.: X. COMPANY; J. TARRAGONA (eds.): Museu 

Diocesà de Lleida (1893-1993). Catàleg Exposició Pulchra, Lleida, Generalitat de 

Catalunya, Departament de Cultura, 1993, p. 211. Publicat: Inèdit. 

Relació dels objectes procedents del Monestir de Sixena que en data 23 

d’agost de 1948 són retornats al cenobi. Els que, en principi a nosaltres ens 

interessen són la predel·la renaixentista, les quatre taules amb restes de pintura i 

els quatre fragments de retaules pintats renaixentistes. Signen el document el 

comissionat Alberto Elduque i la priora del Monestir de Sixena, Pilar Samitier, que 

informa que rebé les peces. 
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DOC. 31 1948, 23 de agosto, Lérida 
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DOCUMENT 32 
1970, Sijena 
Arxiu del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. Ingressos / Dipòsit. Fons artístic 

Museu Diocesà. Dipòsit Sigena. Ref.: X. COMPANY; J. TARRAGONA (eds.): Museu 

Diocesà de Lleida (1893-1993). Catàleg Exposició Pulchra, Lleida, Generalitat de 

Catalunya, Departament de Cultura, 1993, p. 211. Publicat: Inèdit. 

Carta de la priora Angelita Opi al bisbe de Lleida. Presenta una relació dels 

objectes que estan al bisbat de Lleida i procedeixen del Monestir de Sixena, 

aquests són els següents: “17 fragmentos de altares pintados, varios fragmentos 

de alabastro sueltos, 1 Virgen de alabastro de tamaño natural, 1 Virgen del Pilar 

de alabastro, Trono de Dª Blanca, hija de D. Jaime el Conquistador (en depósito 

desde 1936)”. Després informa que mossèn Jesús Tarragona va anar al Monestir 

de Sixena amb l’autorització del senyor bisbe Ramon Malla, i va fer retirar les 

següents peces: “7 fragmentos pintados de Altar de S. Pedro, 1 cuadro con el 

Ecce Homo, 3 cuadros pequeños, con Sta. Rosa, Sta. Teresa y Sta. Clara, 1 

cuadro pintado, de Cristo que estan en un lado la luna y en el otro el sol, 1 cuadro 

de Sta. Ubaldesca pintado, 1 cuadro de la Virgen del coro –pintado, 1 cuadro de 

Dª Dulce –pintado, 1 Imagen de talla del altar de la Virgen del Coro –pintado, 1 

Nacimiento de alabastro policromado, etc. (sigue)”. Com veiem al final hi diu 

“sigue”, però no es conserva la pàgina o pàgines següents. 
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DOC. 32 1970, Sijena 
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DOCUMENT 33 
1974, 31 de mayo, Lérida 
Arxiu del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. Ingressos / Dipòsit. Fons artístic 

Museu Diocesà. Dipòsit Sigena. Publicat: Inèdit. 

Resposta del bisbe de Lleida, Ramon Malla, a la priora de Sixena, Angelita 

Opi. Diu que li tramet una llista amb els objectes que, provinents de Sixena, estan 

actualment en el Museu Diocesà –aquesta llista no es conserva–. Informa que hi 

ha alguns objectes que la priora no ha mencionat i que es conserven en el dit 

Museu. Així mateix també informa que no tenen notícia d’alguns objectes que la 

priora considera que estan en el Museu de Lleida i adjunta una certificació del 

Conservador del Museu, mossèn Jesús Tarragona, que certifica allò que ell diu. 

Tant el bisbe, com el conservador presenten la mateixa llista d’objectes dels quals 

es desconeix el parador: “No tenemos notícia de una Virgen del Pilar en Mármol; 

En cuanto a los 17 fragmentos de altares pintados, no sabemos a qué se refiere; 

En cuanto a varios fragmentos de alabastro sueltos. No hay en el Museo ningún 

fragmento de alabastro, sino son los relieves procedentes de la Seo Antigua; Una 

Virgen de alabastro de tamaño natural. Ni consta en el catálogo del Museo ni se 

conoce en Lérida ninguna imagen de estas características, sino es la dels Fillols; 

Una Virgen del Pilar de alabastro. Como lo anterior; Trono de Dª Blanca, hija de D. 

Jaime el Conquistador: Figura en el catálogo del Museo desde su fundación, no 

como depósito sino como propiedad”. 
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DOC. 33 1974, 31 de mayo, Lérida 



461 



462 



463 
 

Després de presentar aquesta documentació volíem fer unes breus 

reflexions entorn a la correspondència trobada. Veiem que durant el priorat de 

Matilde Ferrer, a principis del segle XX, es venen moltes obres. Hi ha una certa 

consciència que unes tenen més valor que les altres, però se’n prioritza el valor 

econòmic per sobre de l’artístic perquè s’han de solucionar les necessitats diàries 

del monestir. També és rellevant l’interès que es té d’assessorar-se del possible 

valor de cada peça, generalment qui realitza aquesta tasca és l’historiador i erudit 

Mariano del Pano. Algunes peces venudes a museus –com el Museu de Lleida: 

diocesà i comarcal– tornen temporalment al monestir, com és el cas de les peces 

que retornen el 1948 durant el priorat de Pilar Samitier. Les monges prefereixen 

vendre o cedir les peces a museus i no a antiquaris particulars, perquè saben que 

així seran conservades adequadament, podran ser vistes pel públic i a més hi ha 

la possibilitat del seu retorn al cenobi. Si les venen a antiquaris és força probable 

que no les recuperin i que no arribin a saber on han anat a parar i a més saben 

que seran aquests els que en trauran un veritable benefici mercadejant amb 

aquests béns patrimonials, però també diuen que en alguns casos no els queda 

més remei que vendre les peces perquè aquestes persones els poden oferir més 

diners que els museus. Creiem que és molt interessant que es facin aquestes 

reflexions en les cartes de les priores dirigides als bisbes successius. 

 També és una llàstima que en les cartes no s’especifiqui més de quines 

obres s’està parlant, perquè això constituiria un document valuosíssim per al 

coneixement concret de tot aquest moviment d’obres. I, evidentment, ens seria 

molt útil conèixer les respostes del bisbat als requeriments del Monestir de Sixena, 

perdudes en els successius incendis del cenobi. Malgrat tot podem deduir algunes 

respostes per les cartes correlatives procedents del monestir i que mencionen 

elements dels documents procedents del bisbat. 

 I, finalment, també trobem rellevant el fet de conèixer el valor que es 

donava a aquestes peces en una època determinada i el preu que se’n podia 

arribar a pagar. 

 En un monestir important com el de Santa Maria de Sixena, des de la seva 

fundació l’any 1188 s’hi anaren acumulant un gran nombre de béns mobles que 

amb el temps, i sobretot a partir de finals dels segle XIX començaren el seu èxode, 

ja fos degut al pillatge, a la venda “legal” o als diversos incendis. Malauradament 
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molta d’aquesta producció ha desaparegut, d’altra resta en parador desconegut i 

alguna es conserva en el mateix monestir –gairebé res– i en diversos museus i 

institucions. Les cartes que presentem aquí són un testimoni d’aquests moviments 

de béns mobles d’aquest monestir de l’Alt Aragó. 
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DOCUMENT 34 
1517, 7 de juny, València 
Arxiu Municipal de València (A. M. V.). Aveynaments 1517-1523 (b3-11), f. 13. 

Referència: J. SANCHIS SIVERA: Pintores medievales en Valencia, Tipografía 

Moderna, València, 1930, p. 226. Publicat: Inèdit. 

AMV, b3-11, f.13 

“Dictis die et anno [7-06-1517] 

En Iohan Boyra, pinctor de retaules, natural de la vila de [Sans] d’on s’es 

desavehinat segons apar per lo acte del tenor següent : [en blanc]. 

E de present, habitant en la present ciutat de València en la parròquia de Sent 

Martí en lo carer de la placa dels caxers precedent e voluntat e consentiment dels 

magnífics justícia e jurats, jura lo vehinatge de aquella a temps de X anys, fide en 

Martí Ruvio, batilla qui stà en la parroquia de Sancta Caterina en la plaça dels 

Pavesos, present e acceptant, prometeren e obligaren, etc. Renunciaren”1. 

En aquest document veiem com Joan Boyra, pintor, natural de Xèrica, s'aveïna a 

la ciutat de València per 10 anys, vivint al carrer dels Caixers (on hi vivien molts 

altres pintors) a la parròquia de Sant Martí. 

1 Agraïm a la profesora Lluïsa Tolosa (Universitat Politècnica de València) la seva valuosa ajuda en 
la consulta dels Arxius de la Ciutat de València, així com la realització d’aquesta transcripció. 
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DOC. 34 1517, 7 de juny, València 
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DOCUMENT 35 
1541, Xàtiva 
Arxiu Municipal de Xàtiva. Índex General per ABCD de Consells i Actes contant 

desde lo any 1500 fins 1549. Inisiat en lo any 1679, esent jurats lo noble don 

Jaume de Proxita, Jaume Lagaria, Gregori Menor y Franés Mollà, ciutadans de 

Xàtiva. Publicat: Inèdit. 

f. 356 r.

[any 1541] Nominació de verguer a Diego de Barreda ........ 85 
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DOC. 35 1541, Xàtiva 
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DOCUMENT 36 
1548, Xàtiva 
Arxiu Municipal de Xàtiva. Índex General per ABCD de Consells i Actes contant 

desde lo any 1500 fins 1549. Inisiat en lo any 1679, esent jurats lo noble don 

Jaume de Proxita, Jaume Lagaria, Gregori Menor y Franés Mollà, ciutadans de 

Xàtiva. Publicat: Inèdit. 

 

f. 443 v. 
 
any 1548 [marge esquerra del foli] Renunciació de l’ofisi de verguer feta per Diego 
Barrera   ...........  51 
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DOC. 36 1548, Xàtiva 
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DOCUMENT 37 
1534, 27 de juliol, Xàtiva 
Arxiu de la Col·legiata de Xàtiva. Libro de Bautismos. nº 1 (1534-1541). Publicat: 
Inèdit. 
 

[1534] 
 
Lo sobredit dia [27 de juliol] fon batejada Anna, filla de Barera lo pintor. Conpares, 
mosen Iuhan Martinis i mestre Pere Llobregat, sastre, i mestre Miquel Barber. 
Comares Catalina, muller de mestre Iaume lo sastre. 
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DOC. 37 1534, 27 de juliol, Xàtiva 
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DOCUMENT 38 
1543, 21 de juny, Xàtiva 
Arxiu de la Col·legiata de Xàtiva. Libro de Bautismos nº 2 (1541-1545). Publicat: 
Inèdit. 

 

[1543] 
 
Ítem, dimecres a XXI de juny fon batejat Juan Benet, fill de Barera el pintor. Foren 
conpares, los reverens mosen Torosella y mosen Miquell Bolluda y Pere Anrich, 
notari.  Comare, Margallita, muller de mestre Jaume Revert, flaquer. 
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DOC. 38 1543, 21 de juny, Xàtiva 
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DOCUMENT 39 
1544, 8 d’abril, Xàtiva 
Arxiu de la Col·legiata de Xàtiva. Libro de Bautismos nº 2 (1541-1545). Publicat: 
Inèdit. 

 

[1544] 
 
Ítem, dit dia [8 d'abril] fon batejada Rafela, filla de Barera, pintor y verguer dels 
jurats. Foren compares mosen Baltasar de Villaplana, cabiscol, y el noble don 
Pedro Tolsà, cavaller, y los nobles don Juan Sans de Senyera. La comare, dona 
Margallita Sansa de Sent Ramon. 
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DOC. 39 1544, 8 d’abril, Xàtiva 
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