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Quan encara no podem donar per tancada l’etapa 
romànica, l’art gòtic s’introdueix progressivament en 
els països de parla catalana, amb una autoritat i 
competència que el van fer guanyar espai i caràcter 
al llarg de tres segles. Els temps de cohesió i 
simpatia entre els dos grans estils històrics van 
coincidir en un període esplèndid, el del 1200, en 
què no tot van ser contraposicions estilístiques 
violentes.  
 

Del segle XII al segle XIII, l’art i la pintura van del vell al nou, alhora que incorporen els 
models bizantins europeus i orientals. S’obren unes expectatives inesperades que 
afronten el desig d’abstracció essencialista a què s’havia lliurat el romànic i que, en rigor, i 
malgrat les distàncies, el primer gòtic també va atènyer 
 
La quantitat i la qualitat de les obres pictòriques dels segles XIII, XIV i XV, les tres centúries 
d’una Europa ja plenament gòtica, configuren una herència artística i cultural de gran 
abast.  
 
No és fàcil oferir un balanç equilibrat de tot el que es va fer en un temps dilatat i en 
territoris diversos. El llibre prioritza la qualitat de les obres, el seu estat de conservació, 
sense menystenir la necessitat de fer-ne una selecció. 
 
La tria realitzada fa lluir la riquesa i l’interès d’aquest esplèndid patrimoni. 
 
La pintura gòtica és més fosca i emocional que la pintura romànica. Destaca el major 
realisme del retrat, amb personatges amb emocions i s’abandona la perspectiva totalment 
plana. 
 
La decadència del romànic comporta l'abandó de la pintura mural. A partir d'aleshores la 
pintura es concentra en una petita peça: el retaule, que aviat tindrà grans dimensions, 
úniques en la pintura europea. 
 
Durant el segle XIII l'expansió de la burgesia permetrà a aquesta classe social prendre la 
iniciativa dels encàrrecs artístics. Els artistes, que ja no seran exclusivament monjos, 
s'establiran pel seu compte i tindran obrador propi. Això comportarà la substitució de l'art 
espiritual per un de realista. Entre els artistes i tallers de l’època podem destacar: Ferrer 
Bassa, Ramon Destorrents, els germans Serra, Lluís Borrassà, Bernat Martorell i, sobretot, 
Lluís Dalmau i Jaume Huguet, que duen la pintura catalana al seu màxim nivell. 
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Reconstrucció del retaule major del monestir de Santes Creus, amb intervenció documentada 
de Pere Serra, Guerau Gener i Lluís Borrassà i d’un escultor que s’ha identificat amb Antoni 

Canet. Localitzat parcialment a la catedral de Tarragona i al MNAC. 
 
 

 
 

Bíblia del 1268 
L’arbre de Jessè 

Taller del Mestre Ramon 
localització 

Arxiu Episcopal de Vic 
(ms. n. 7540) 
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Llibre de franqueses i privilegis del regne de Mallorca 
Foli 13v 

Mestre dels Privilegis 
1334-39 

Localització: Arxiu del Regne de Mallorca 

 
 

 
 

Tríptic de Baltimore 
Mestre català de Baltimore 

v. 1340-1350 
localització 

The Walters Art Museum, Baltimore (EUA) 
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Rosa Alcoy i Pedrós és catedràtica d’Història de l’Art a la UB, creadora i directora del 
Grup consolidat EMAC. Romànic i Gòtic i coordinadora, del 1997 ençà, de diversos 
projectes per a la catalogació i estudi de l’art català conservat fora de Catalunya, així 
com d’unes Accions integrades Itàlia-Espanya.  
 
Dirigeix la revista Matèria. Revista internacional d’Art, del  Departament d’Història de 
l’Art de la UB, del qual va ser Cap d’estudis (2008-2012),  on és membre de les 
comissions de Doctorat i del Màster d’estudis avançats en Història de l’Art.  Coordinà 
el projecte Xarxes docents per a l’art medieval a Catalunya (MQD, 2006-2008).  
 
És experta en pintura medieval i ha publicat també estudis sobre escultura gòtica i art 
dels segles XIX i XX. Guardonada amb diferents premis, entre els quals el Premi Iluro 
de monografia històrica i el Premi Vilafranca, ha coordinat catàlegs i ha comissariat 
diverses exposicions. Va dedicar la seva tesi,  amb el Premi extraordinari de doctorat 
(1989), al taller dels Bassa i ha fet nombroses incursions en l’estudi de la  pintura, la 
miniatura i el vitrall medievals.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tecnica:  

 Llibre de gran format: 32 x 41 cm 

 416 pàgines 

 150 obres i 400 fotografies 

 Enquadernació en pell 

 Presentació: estoig folrat amb tela impresa. 

 Direcció i selecció d’obres: Rosa Alcoy i Pedrós, 
catedràtica d’Història de l’Art a la UB 

 

 

 

 

 

 

 


