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El present treball de recerca es divideix en dos grans blocs, el primer dels
quals fa referència a l’estudi de l’anomenat taller de la Ribagorça i el segon
se centra en l’anàlisi iconogràfica d’una de les peces integrants d’aquest: el
frontal d’altar procedent de Sant Martí de Gia.
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Per taller de la Ribagorça s’entén un conjunt d’obres d’art sacre, la majoria de les quals són frontals d’altar treballats amb la tècnica de l’estuc i
la pintura al tremp. Gairebé totes aquestes peces procedeixen de la zona de la
Ribagorça, dividida entre les administracions actuals d’Aragó i Catalunya.
En el primer bloc del treball, s’ha elaborat un ampli estat de la qüestió
amb un recull bibliogràfic de les diferents aportacions que s’han realitzat
sobre el subjecte. Cal tenir en compte que, tot i que la historiografia que s’ha
referit a aquestes obres és abundant, aquesta no coincideix ni en la denominació atorgada ni en l’establiment d’un inventari unànime de les peces que
integrarien el grup. A partir d’aquí, és proposat un grup d’obres que podrien
configurar el nucli del taller -els frontals procedents de Sant Martí de Gia,
Sant Pere de Boí, Santa Maria de Cardet, Santa Maria de Rigatell, Sant Vicenç
de Tresserra, Sant Climent de Taüll i el frontal dit del Sant Sepulcre procedent
també de Taüll-. La definició dels vincles que uneixen les obres ens permet
descriure com entenem aquest grup: el taller, doncs, quedaria configurat
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per un conjunt de frontals d’altar procedents de la zona de la Ribagorça,
treballats amb la tècnica de l’estuc i la pintura al tremp sobre fusta. Aquests
frontals, a més, presenten elements ornamentals compartits i composicions,
motius, estructures i tipologies de figures semblants. Considerem que, tot
i que no puguem parlar d’autoria compartida per les diferències de factura
que presenten, sí que podem entreveure un patró compositiu que ens indicaria que es podria tractar d’un conjunt d’artífexs relacionats treballant sota
models comuns.
Cal afegir que, a banda del grup de frontals que configurarien el nucli, hem
establert un segon nivell de relació amb d’altres obres que poden ser posades
en paral·lel de manera més o menys tangencial. Entre aquestes peces trobem
una creu, conservada al Museu Nacional d’Art de Catalunya, que relacionem
de manera estreta amb els frontals; el frontal de Sant Climent d’Estet; un
frontal molt malmès conservat al Museu Episcopal de Vic i que presenta una
figura de bisbe, i, finalment, dos conjunts que emparentem íntimament entre
ells: les pintures de l’arc gòtic de Santa Maria de Taüll i una taula pintada
procedent de Boí i conservada al Museu Diocesà de Barcelona. Finalment, en
aquest primer bloc, destriem una sèrie d’obres que han estat relacionades
en menor o major mesura amb les peces del taller i amb les quals creiem que
no és possible establir paral·lels.
La procedència geogràfica propera de les peces del grup i la uniformitat
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que presenten ens poden fer pensar en l’existència d’un taller local ubicat a la
zona. Tenint en compte, però, que el centre productor no pot ser establert de
manera concreta, ens inclinem per continuar amb la denominació de taller
de la Ribagorça, la qual fa referència a l’àrea d’origen dels frontals d’altar
i no al nucli productor. Creiem també que es poden establir certs paral·lels
estilístics entre les peces del taller i algunes figures de les pintures murals del
Sant Sopar procedent de Santa Maria de la Seu d’Urgell i conservat al Museu
Episcopal de Vic. Proposem que el taller productor dels frontals del grup pogués gaudir de certa continuïtat a la zona. Ho establim a partir d’una sèrie
d’obres estilísticament més avançades, també elaborades amb la tècnica de
l’estuc, que compten amb alguns motius decoratius al fons relacionables amb
els del taller, i amb una procedència geogràfica propera a la dels frontals.
El segon bloc del nostre treball de recerca se centra en l’estudi iconogràfic
i històric del frontal procedent de Sant Martí de Gia que ha estat sempre

considerat com un integrant indiscutible del taller. Aquest frontal presenta la
peculiaritat de comptar amb una signatura que ens en descobreix l’artífex:
“Ioˉhs pintor mef ecit” -Iohannes pintor me fecit- i amb uns escudets al marc
que actualment tenen el camp esborrat. Hem considerat necessari estudiar
cadascun dels episodis de manera detallada tot posant en paral·lel la iconografia amb els textos hagiogràfics i amb altres peces que compten amb representacions semblants. D’aquesta manera, hem cercat una raó a la introducció
de certs motius iconogràfics davant dels quals els historiadors sovint havien
mostrat parers diferents. Considerem que aquest frontal conté determinats
elements iconogràfics com ara la presència de la Verge de la Llet, la manera
de realitzar la missa de Sant Martí o el tipus de representació de la figura
del bisbe, que ens permeten situar aquesta peça en una data ben avançada
de la segona meitat del segle XIII o potser més tardana.
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