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1. Monestir de Santa Maria de Sixena
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Portalada romànica. Foto de J. M. Gràcia (2012)

El Reial Monestir de Santa Maria de Sixena, antic cenobi femení de l’orde de
Comanadores de Sant Joan de Jerusalem, fundat el 1188 per Sança de Castella, està
situat a l’actual municipi de Vilanova de Sixena, província d’Osca. Fins a la mort de
Sança de Castella, aquest monestir arribaria a posseir més de 38.000 ha de terreny —
Sixena, Urgellet i Sena—, de les quals, 650 eren de regadiu. El lligam del cenobi amb la
família reial del Casal d’Aragó fou notable, i així, tant Sança de Castella, muller
d’Alfons el Cast, rei d’Aragó i comte de Barcelona, com el seu fill Pere el Catòlic,
també rei d’Aragó i comte de Barcelona, van ser enterrats en aquest monestir, i allà es
troben les seves tombes, ara ben buides. Després de Pere el Catòlic els monarques ja
van ser enterrats a Poblet. Sixena era punt de pas obligat en els camins que portaven
d’Osca o Barbastre a l’Ebre, Fraga i Lleida, per tant, no sembla gens d’estrany que els
reis d’Aragó decidissin establir un centre administratiu en aquesta cruïlla dels
Montnegres, com diu Agustín Ubieto. El poder real de la comunitat va fregar la
desmesura.
Amb la dinastia dels Trastàmara començà la secular decadència de Sixena,
accentuada per les desamortitzacions, fins el 1923, quan es va declarar monument
nacional, tot i que algunes de les obres més valuoses ja s’havien dispersat d’ençà del
segle XVIII i després en el transcurs del XIX i XX. Per exemple, els anys seixanta del
segle XIX el pintor Valentín Carderera va comprar unes taules del Retaule Major i del
de Sant Joan Baptista que després donaria al Museu Arqueològic d’Osca. Malgrat la
declaració de monument nacional, magres aportacions rebria de part de l’Estat. La
comunitat santjoanista vivia com podia. Lluny quedaven els segles XII i XIII, quan el
cenobi rebia les substancioses donacions particulars, els interessos dels préstecs, els
beneficis dels arrendaments de les terres i els tributs anyals.
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Tenim notícia de què els anys 1850 i 1884 es van fer algunes petites, però
necessàries, obres de sanejament, i també el 1915 (una part del claustre). La patologia
permanent de Sixena han estat sempre les humitats del paviment i paraments, i de retruc,
les parts baixes de les pintures murals, per la presència d’abundant aigua al subsòl i per
la pedra saulosa. Tècnicament s’anomena aquet fenomen com haloclàstia. El vorer riu
Alcanadre n’és el responsable. Segons Arribas Salaberri, va ser un error des d’un punt
de vista econòmic, arquitectònic i sanitari edificar el monestir al lloc que finalment va
ocupar. Sembla que els fets miraculosos van prevaldre sobre els altres. Pascual Madoz
escrivia al seu “Diccionari” (1846-1850): “El sitio donde está fundada esta real casa es
melancólico y mal sano”. Més enllà dels fets miraculosos que intenten explicar
l’elecció d’aquell indret, no fos que, com es pregunta Montserrat Pagès en un article al
Segre de data 20/11/2016, el nou panteó “de la nova dinastia que naixia” –Regne
d’Aragó i Principat de Catalunya– es volgués diferenciar del panteó “dels antics reis
d’Aragó, l’històric San Juan de la Peña”?
Realment seria l’any 1927 quan començaria una limitada, però ordenada,
restauració i drenatge dels edificis, principalment a l’interior de l’església; però, la dita
restauració es truncà de cop l’any 1936.

Absida de l’església. Foto de J. M. Gràcia (2012)

Tombes reials a l’església de Sixena
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2. Les pintures de la Sala Capitular (1196-1208)
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Sala Capitular (1917). Foto d’Adolf Mas. (Arxiu Mas)

Les pintures al fresc dels murs perimetrals, inclosos els testers, de la Sala Capitular,
molt deteriorades a les parts baixes, es van enguixar i blanquejar o només blanquejar
allà pel segle XVIII o tal vegada molt abans, i va ser Mariano de Pano, acompanyat de
León Abadías catedràtic de Córdoba, qui les descobriria parcialment —tester nord—
l’any 1881. També va intuir l’existència de pintures al tester sud. A l’aquarel·la de 1867
de Valentín Carderera es mostren ben cobertes. A les fotografies de Mas (1917), Gudiol
(1936) i altres el tester nord apareix deteriorat, però descobert.
La fototeca de la Diputació Provincial d’Osca conserva fotografies —vistes
generals— de Soler Santaló (1907) i de Ramón Compairé (1930) de la Sala Capitular,
tot i que va ser Josep Gudiol i Ricart, arquitecte i historiador de l’art, al març de 1936
quan, per compte de la Frick Library de Nova York, va fotografiar, acompanyat de J.
Robert i A. Llompart, en el transcurs d’una setmana —hostatjats al mateix convent—,
totes les pintures murals del segle XII de la Sala Capitular del monestir. El munt de
negatius en blanc i negre es troben a l’Institut Amatller d’Art Hispànic de Barcelona
(Arxiu Mas).

Caín i Abel. Foto de J. Gudiol

L’Arca de Noé. Foto de J. Gudiol
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La Mare de Déu. Foto de J. Gudiol

Sant Josep. Foto de J. Gudiol

Pocs mesos després de les sessions de fotografia de Josep Gudiol, concretament a
partir del 30 de juliol, fou saquejat i incendiat tot el monestir durant uns quants dies, i
tot el seu esplendor quedà en un no res. S’ha especulat interessadament sobre el fet de
què l’incendi fos provocat per una columna llibertària provinent de Catalunya. Malgrat
que aquesta versió ha estat força estesa i que alguns historiadors així ho han escrit, cap
font documental consistent ho confirma. Al meu parer, la versió més documentada la
podem trobar en un article a El País d’Albert Velasco González, del 2 de setembre del
2016, i en un altre més extens del 6 de setembre a El Punt-Avui, on escriu que la
responsabilitat de la destrucció del Monestir va ser del Comité local de Vilanova de
Sixena i d’uns quants malfactors que van arribar al poble. Albert Velasco es basa en la
Historia de Sijena (1975) de Julio Arribas Salaberri, en Juan Manuel Palacios, cronista
efectiu del Reial Monestir de Sijena (segons escriguí el 1955), en Arde Sijena! de
Miguel Ángel Pasqual Aristi, i finalment en la Causa General, conservada al Centre
Documental de la Memòria Històrica de Salamanca, Full d’Estat número 3, amb data de
2 d’octubre de 1940, signada per l’alcalde i el secretari de l’Ajuntament. En aquest
document, de veracitat a contrastar, es llegeix: “Incendio, profanación, saqueo total,
robo y destrucción completa, llegando incluso al desenterramiento de monjas del Real
Monasterio de Sijena”. S’assenyala com a causants a deu persones del poble amb noms
i cognoms, i s’afegeix una frase terrible: "y la casi mayoría de vecinos". Conclou
Albert Velasco: “Sorprenent i dolorós per als actuals habitants del poble, puc imaginarm’ho”. Afegeixo jo, en quants de pobles no succeiria una cosa semblant! En qualsevol
cas, el més rellevant és que, ho fes qui ho fes, Sixena va ser pastura de les flames entre
el juliol i l’agost del 1936.
Josep Gudiol, sembla-se que alertat per l’escultor Apel·les Fenosa, va visitar
Sixena posteriorment —no com una visita més de les tantes que havia fet per les
diòcesis catalanes. En qualsevol cas va anar allà com a membre gairebé oficiós, perquè
només tenia un salconduit del Patrimoni Artístic i Científic de la Generalitat. Cal
recordar que el Servei de Conservació de Monuments li havia negat les 4.000 pessetes
que havia demanat. Convé tenir en compte que políticament Sixena no era Catalunya,
però eclesiàsticament sí, perquè era part del bisbat de Lleida i així va continuar fins el
15 de juny de 1995. Josep Gudiol va quedar força commogut i afligit per la magnitud
del desastre. Aquest és el relat d’allò que es va trobar, en pròpies paraules de Gudiol:
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“El monestir era un munt de runes cremades. Les portes del pati, obertes de bat a
bat, descobrien la magnífica portalada romànica amb els arcs ennegrits i les portes
destrossades; el cor de l’església i els altars, cremats o estellats. En el creuer
apareixien escampats per terra els cossos momificats de Sança d’Aragó i la seva filla
Dolça, fundadores del monestir; al seu voltant hi havia els cossos dels cavallers de
Muret. De miracle, el foc havia respectat les caixes de fusta policromada que havien
contingut els cossos d’algunes abadesses nobles del s. XV. Vaig travessar corrent les
ruïnes del vell claustre per fer cap a la famosa Sala Capitular del s. XII: no vaig poder
contenir les llàgrimes davant les cendres d’un dels més bells monuments del món. El
bellíssim enteixinat àrab que cobria la sala era una capa de cendres entre la runa del
sostre caigut. Els arcs de policromia brillant eren una ruïna grisa i negra que
destacava sobre el cel. El foc havia transformat les meravelloses composicions que
pocs mesos abans semblaven acabades de pintar en unes figures monocromes gairebé
invisibles. La majoria havien desaparegut en caure l’arrebossat de la paret i la pedra
quedà nua i ennegrida. Després de la impressió rebuda en veure Santa Maria del Mar
incendiada, aquesta ruïna de Sixena fou la impressió mes forta que vaig tenir en
aquests tres anys de tragèdia.”
“Vaig parlar amb el comitè de Vilanova de Sixena, el qual ens lliurà unes pintures
gòtiques recollides del monestir. Ens assegurà que els autors de l’incendi era gent
desconeguda. Em digueren que estaven disposats a ajudar-me a salvar les pintures de
la sala capitular. Els vaig prometre que tornaria aviat per evitar que el poc que
quedava es perdés definitivament” Quan el comitè de Vilanova diu que els autors de
l’incendi era gent desconeguda, diu tota la veritat o està tractant d’encobrir-se?

Sala Capitular després de l’incendi de juliol-agost de 1936. Foto de J. Gudiol
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Despreniment de les pintures (setembre de 1936). Foto de J. Gudiol

D’ençà de setembre del 1936, i atesa la dificultat de no trobar cap tècnic oficial de
l’Ajuntament o Diputació de Barcelona per arrencar les pintures el més aviat possible, el
mateix Josep Gudiol, ajudat per J. Robert i A. Llopart i la pròpia gent de la vila, se
n’ocupà de la delicada obra, perduda malauradament la policromia dels frescos. Sembla
que A. Llopart havia aprés d’A. Cividine la tècnica de l’strappo per al despreniment.
Actualment l’única aproximació material que podem fer a la policromia original és
mitjançant l’aquarel·la de Carderera (1867) que he esmentat abans, i les 17 aquarel·les
d’alumnes de Domènech i Montaner del 1918. No obstant, fa uns anys, Rosa Gasol,
amb col·laboració amb els departaments d’Art Romànic i Restauració del MNAC i dins
d’un conveni amb el Museu d’Història de Catalunya va realitzar un projecte
d’aproximació als colors del primer arc de la Sala Capitular que hauria d’exposar-se en
aquesta mateixa Sala del MNAC.
Els rotlles o plafons de les pintures murals es van traslladar amb molta cura al
taller de restauració que Josep Gudiol havia improvisat a la Casa Amatller de Barcelona.
Joan Ainaud de Lasarte diu al “Testimonio” de La pintura romànica en Aragón (1978)
que va veure les pintures de la Sala Capitular a mig restaurar a la Casa Amatller, i que,
en absència de Josep Gudiol, restarien sota la custòdia privada del seu germà, el
col·laborador i restaurador Ramon Gudiol. I també diu Ainaud de Lasarte que Ramon
Gudiol no va aconseguir suport de la Dirección de Bellas Artes per acabar els treballs,
però amb la seva intervenció (no fa referència a la data) com a director dels Museus
Municipals de Barcelona, l’Ajuntament de la Ciutat va pagar tots els treballs, tant els
realitzats com els pendents, abans d’entrar les pintures al Museu d’Art de Catalunya.
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El mateix any 1936, a part de les pintures que es van portar a la Casa Amatller, es
van transportar en camió cap al Museu —en aquelles dates— del Poble de Lleida, altres
objectes i peces que es van poder recuperar d’entre la runa i les cendres.
L’agost de 1940, totes les obres del Museu d’Art de Catalunya van tornar al Palau
Nacional de Montjuïc, després d’un gran periple durant la Guerra Civil —Palau
Nacional, Sant Esteve d’Olot, Darnius, algunes masies, París i Ginebra. També el 1940
van ingressar al MAC, en qualitat de dipòsit, les pintures murals de Sixena, les quals
mai havien sortit de Barcelona. La filla de Josep Gudiol, Eulàlia Gudiol diu al seu llibre
Josep Gudiol Ricart, que al 1943, el seu pare “continuava rebent encàrrecs de moltes
menes. La Comisaría del Servicio de Defensa del Patrimonio, li demanà de restaurar
les pintures de Sixena, que ell havia arrencat després de l’incendi per evitar que es
deterioressin”. El 1944 van començar a muntar-les a la Casa Amatller sobre estructures
de fusta i el 1949 les van tornar al MAC (Montjuïc). El juliol de 1961 va tenir lloc al
Palau Nacional de Montjuïc una exposició internacional sobre art romànic, compartida
amb Santiago de Compostela, organitzada pel Govern Espanyol i sota els auspicis del
Consell d’Europa. La Sala de Sixena al MAC va ser posada en valor, i sota les arcades
es van exposar alguns dels més importants manuscrits anglesos relacionats amb les
pintures, així com un tom de la Bíblia de Winchester i el Salteri de Canterbury. Aprofito
per dir que també està admesa la familiaritat de l’artista, Mestre de Sixena, amb la
pintura bizantina, per tant, podria haver-se format a Constantinopla o més probablement
a Sicília.
Al Museu d’Art de Catalunya, ara Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
(1990), romanen aquestes pintures murals de Sixena fins avui, ocupant una gran part de
l’espai núm. 8 de la Col·lecció d’Art Romànic, potser la més emblemàtica del MNAC
per l’excepcionalitat de la pintura mural, única al món.
L’any 1941 van haver-hi negociacions per traslladar al Museu de Saragossa les
pintures de la Sala Capitular. Aquest museu va demanar fons a les institucions i a
persones privades per pagar les 30.000 pessetes que demanava el MAC per compensar
les despeses esmerçades, però només obtingueren unes 20.000, entre quantitats
recaptades i oferiments. Sembla que l’interès per les pintures no era massa gran.
Segons Ainaud de Lassarte, d’ençà del 1957 els equips tècnics del MAC sota la
seva direcció i amb un equip tècnic format per Joaquim Pradell, cap dels Serveis de
Restauració, Lluís Iglesias, encarregat dels Serveis de Conservació i l’expert auxiliar, J.
M. Tous van fer diverses actuacions i investigacions a Sixena i van descobrir les
pintures del tester sud de la Sala Capitular, relativament ben conservades, en estar
cobertes per la calç, a més d’alguna mena d’enlluit, que les va salvar de la intempèrie. I
acaba el paràgraf —de la Memoria de La pintura romànica en Aragón—: “Como la
sala seguía en ruinas y destechada hubo que trasladar también a Barcelona los
fragmentos”. Ainaud ja havia visitat Sixena els anys 1934 i 1936, poc després de les
sessions fotogràfiques de Gudiol. Definitivament la primera restauració de la Sala
Capitular no arribaria fins 1988-1991. Malgrat que per aquesta restauració el Govern
d’Aragó va rebre el premi “Hispania Nostra”, gairebé tots els entesos l’han qualificada
de poc encertada, solució forçada, aliena a les característiques essencials d’aquell espai
històric, per no esmentar el nyap del sostre.
L’any 1960 es van traslladar al MAC uns quants fragments de pintures murals del
tester sud, 8 plafons de pintures profanes i una única mostra de la policromia original
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d’un desconegut arc tapiat entre la Sala Capitular i el Claustre (aquests 8 plafons estan
exposats a l’entrada de la Secció del Gòtic del MNAC, a una altura i espai no massa
visibles). Les poques restes de pintures murals de l’església i el refectori van quedar in
situ perquè eren sota l’aixopluc dels sostres.

Sala Capitular, any 1960, durant els treballs de rescat dels fragments del tester sud (MNAC).
Publicada a La Vanguardia a l’article de Josep Playà (25.01.2016)

Sala Capitular, any 1960, durant els treballs de rescat dels fragments del tester sud (MNAC)).
Dempeus Ildefonso Salillas Sagarra, ajupit el tècnic Joaquim Pradell, cap dels Serveis de
Restauració.
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En altres documents he llegit que els fragments de pintures a que faig referència en
el paràgraf anterior s’hi van arrencar en 1961, prèvia autorització de la Dirección
General de Bellas Artes al MNC de data 8 de juny de 1961. Suposo que una de les dates
no es correcta.
No vull deixar-me al tinter que el 1941 el Governador Civil d’Osca va sol·licitar a
la Dirección General de Bellas Artes que fossin dipositades les pintures murals del
Monestir de Sixena a Osca, sent denegada aquesta sol·licitud per la Comissaria de la 3a
Zona. Deu anys més tard, en un escrit de 17 de febrer de 1951 al “Director del Museo de
Arte Antiguo, Barcelona”, la Dirección de Bellas Artes (Ministerio de Educación
Nacional) li comunica que autoritza a la Diputació d’Osca —segons havia sol·licitat—
l’arrencament, consolidació i restauració de les restes de pintures murals que encara
eren a les ruïnes de Sixena, però no diu qui ho ha de portar a terme. També la
responsabilitza de la seva custòdia i fins i tot de la custòdia de les pintures de la Sala
Capitular. Desconec si la Diputació d’Osca va actuar de manera fefaent en algun sentit,
fins i tot si tenia competències per fer-ho o si els aspectes monetaris van frenar
qualsevol tipus d’operació. Curiosament, també deu anys més tard –1961– , la
Dirección General de Bellas Artes autoritza el MAC a arrencar la resta de pintures. Al
meu entendre, la resta de pintures a què es refereix l’escrit de Bellas Artes de 1951 no
són les del tester sud, perquè encara no havien estat descobertes. Sembla incongruent
que Bellas Artes li encomanés, el 1951, a la Diputació d’Osca la neteja i restauració de
les pintures de la Sala Capitular dipositades al MAC, quan el 1943 ja li ho havia
demanat la Comisaría del Servicio de Defensa del Patrimonio a Gudiol, i aquest i el seu
germà ja havien fet el treball. L’embolic és més gran encara si tenim en compte que
l’Ajuntament de Barcelona va haver de pagar els treballs. Realment, d’ençà el 1940, el
dipositari de les pintures murals ha estat sempre de facto el MAC, ara MNAC. Deixo a
l’aire un parell de preguntes: d’ençà 1936 fins 1957, es van portar a terme a l’església o
a les sales del monestir altres arrencaments, autoritzats o no, de pintures murals a més
dels que van fer Gudiol (1936) i Ainaud de Lassarte (1960)? I després de l’any 1960?
Seria força interessant investigar-ho. Al respecte, no anem sobrats de proves
documentals fefaents, tot i que, alguna cosa em fa pensar que els arrencaments
d’Ainaud de Lassarte fossin només les escorrialles.
A més no vull deixar de dir que durant tot el franquisme, malgrat l’existència del
“Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional” (SDPAN), 1938-1968 i
després la “Comisaría General del Patrimonio Artístico” fins el 1968 i la “Comisaría
Nacional del Patrimonio Artístico Nacional” fins l’inici de la democràcia, l’abandó i
l’oblit pressupostari envers Sixena va ser més que evident. Enfront d’aquella ruïna
gairebé total, només es van restaurar, el refectori l’any 60 i un parell d’arcs o tres del
claustre a principis dels 70. Van insistir el que calia, si més no, els responsables de les
institucions aragoneses? Què en pensa el lector? Exemples d’oblit i abandó de
monuments en aquella època n’hi ha uns quants a l’Aragó. D’altra banda, poca cosa
podien fer les poques monges santjoanistes que van retornar al cenobi l’any 1945. És
més, s’entén perfectament que com d’alguna cosa havien de viure, van anar venent béns
que tenien a l’abast i als preus que podien, que no serien gaire elevats. Com se sap, la
venda de béns artístics per part de la comunitat de Sixena ja venia de llarg (segle XVIII).
Tot i que el Monestir de Sixena va estar declarat Monument Nacional el 1923 –béns
immobles i mobles?–, les vendes de béns, al ritme que fos, van continuar. Per exemple
tenim constància ben documentada d’algunes vendes de l’any 1925. Però, ai! les
paradoxes del destí: si la comunitat santjoanista no hagués venut tota la gran quantitat
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de pintures i béns que va vendre o regalar en el transcurs dels anys, ara no els podríem
gaudir en els diferents museus, perquè l’any 1936 s’haguessin transformat amb tota
probabilitat en cendres i fum.

Sala Capitular l’any 1988 amb els primers inicis de la restauració de les arcades amb formigó armat. Foto de
Montserrat Manent (El Punt Avui 19.09.2016)

Pati i estances sense restaurar l’any 1988 . Foto de Montserrat Manent (El Punt Avui 19.09.2016)
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Dormitori abans de la restauració (1994). Foto de Francesc Fité

Estances del monestir abans de la restauració (1994). Foto de Francesc Fité

A les pintures murals de Sixena, atribuïdes a l’anomenat Mestre de Sixena —tal
com es diu al panell informatiu del MNAC— “...s’alternen escenes de l’Antic i del Nou
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Testament. Als cercanyols dels arcs diafragmàtics es disposen episodis, gairebé tots,
del Gènesis i de l’Èxode. A les parets, es desplegava un cicle sobre la vida de Crist, del
qual només s’han conservat, a la paret sud, les escenes de la Flagel·lació, la Crucifixió
i les Maries al Sepulcre. El cicle començava al mur nord, tal com es pot observar en la
fotografia feta abans de l’incendi de 1936” [...]”Als intradossos dels arcs, la magnífica
sèrie de retrats de les genealogies de Crist connecta simbòlicament l’Antiga i la Nova
Llei.” La lectura del documentadíssim llibre Pintura mural sagrada i profana, del
romànic al primer gòtic de Montserrat Pagès i Paretas, 2012, conservadora d’Art
Romànic (pintura) al MNAC fins juny del 2016, és imprescindible per als que vulguin
conèixer i aprofundir de debò en les pintures murals romàniques de la Sala Capitular,
pintures profanes i altres de Sixena, així com la seva vesant històrica. Sense oblidar que
conté més estudis d’igual mena de Catalunya, Aragó, València i Mallorca.
En paraules de Jordi Camps, conservador en cap de la col·lecció romànica del
MNAC, “les pintures murals de la Sala Capitular de Sixena constitueixen una obra
capital de l’art romànic”.
A sota del títol del panell informatiu de la col·lecció, al MNAC, es diu: Dipòsit de
la comunitat de religioses del monestir de Santa Maria de Sixena, 1940.

Sala Capitular al MNAC (al fons el tester nord). Foto de J. M. Gràcia
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Sala Capitular al MNAC (al fons el tester sud). Foto de GAP

Tot seguit podem veure una escena de les pintures restaurades de la Sala
Capitular al MNAC i una aquarel·la del 1918 de la mateixa escena, la qual ens aproxima
a la brillant policromia original.

Detall de la Sala Capitulat al MNAC

Aquarel·la d’un alumne de Domènech i Montaner
(1918)
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Fragment d’una arcada amb la policromia original. Sala Capitular al MNAC

Més avall podem veure 2 panells, dels 8 de les pintures profanes de Sixena (1200),
que s’exposen a l’entrada de la Secció del Gòtic al MNAC, també malmeses per
l’incendi, però amb la policromia menys deteriorada que la de les pintures de la Sala
Capitular, encara que amb escenes perdudes pel fet d’estar 24 anys a la intempèrie. La
informació del MNAC diu que aquestes pintures –un fris elevat d’1,10 cm d’-alçada– hi
serien a una sala rectangular entre l’església i el claustre, totalment desapareguda. No
obstant, he de dir que jo no he sabut identificar físicament el lloc del monestir on serien
aquestes pintures. Tot i que, Montserrat Pagès, en el seu llibre Pintura mural sagrada i
profana, del romànic al primer gòtic ens informa que segons Joaquim Pradell, cap de
restauració del MAC en temps de Joan Ainaud, hi eren a una sala denominada de la
reina.

Pintures profanes de Sixena al MNAC. Soldats defensant un castell. Foto de J.M. Gràcia
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Pintures profanes de Sixena. Dama i joglar i un lleó atacant. Foto de J. M. Gràcia

L’any 1946 havien entrat també al MNAC unes pintures murals de la zona alta de
la paret occidental del cor de l’església de Sixena que procedien de l’Ajuntament de
Barcelona, adquirides pel Servei de Defensa i Conservació dels Monuments de la
Diputació de Barcelona. El fragment més gran representa el Judici Final amb el Crist
Jutge, àngels, apòstols, sants i profetes. Aquí sota el podeu veure.

Judici final de l’església de Sixena (MNAC)
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3. Pintures i obres d’art gòtiques al MNAC
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A la col·lecció gòtica del MNAC hi ha també exposades diferents taules
procedents de Sixena:
■Retaule de Sant Pere Màrtir (s. XIV, Sixena o Barbastre?), adquirit el 1906.
■Retaule de la Mare de Déu del Mestre de Sixena (1367-1381), el més valuós, adquirit
el 1918.
■Sant Joan Baptista, Sant Fabià i Sant Sebastià (1494), taules adquirides el 1918.
■Jesús entre els doctors de la Llei (part de l’antic Retaule Major) (1470-1500), adquirit
el 1956.
■ Anap gallonat d’argent (1515-1519), adquirit el 1982.
El 26 de juliol del 2016 van sortir del MNAC cap al Monestir de Sixena, com a
lliurament provisionals derivat de les sentències judicials, de les quals més endavant
parlarem, 53 peces que restaven sense exposar als magatzems d’aquest museu; obres i
objectes de relatiu valor artístic, procedents de dipòsits dels anys 70 i posteriorment
adquirits per la Generalitat, tal com veurem en capítols següents.
Com he dit abans, les pintures de la Sala Capitular hi són al MNAC en qualitat de
dipòsit des de 1940. Tant els 8 plafons de pintures profanes, com els fragments del
tester sud i les restes de l’arcada amb la policromia original, hi són també en qualitat de
dipòsit, però en aquest cas des de 1960.
Imatges de les pintures i obres d’art exposades:

Retaule de la Mare de Déu. MNAC (345x324,5 cm)
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Retaule de Sant Pere Màrtir. MNAC

Jesús amb els doctors. MNAC

Retaule de Sant Joan Baptista, Sant Fabià i Sant Sebastià.
MNAC

Anap gallonat d’argent. MNAC
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4. Adquisicions de la Generalitat de Catalunya (1983 i 1992) i el
desenvolupament dels litigis
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Poc abans de la devastació del convent, l’any 1936, les monges s’havien dispersat,
i el 1946 van poder tornar a Sixena, després de l’estança d’uns sis anys a l’ermita de
Butsènit, a la vora de Lleida, el mateix lloc on es van guardar durant la Guerra Civil les
obres d’art del Museu de Lleida. Una bona part de les peces d’art de Sixena van retornar
al convent d’acord amb la petició de la priora, Pilar Samitier; les altres es van quedar a
Lleida. Tot l’arxiu romandria a la Diputació d’Osca, malgrat la reclamació de la priora.
El 1970, Patrimonio Nacional, que havia d’encetar una gran restauració –que no va
ser tant com es va dir– va aconsellar el seu trasllat a les cinc monges —recordem, de
l’orde de Sant Joan de Jerusalem— que vivien a l’hostatgeria del monestir.
Veritablement el monestir de Sixena era una ruïna insalubre on no s’hi podia viure. Poc
temps trigarien en deixar Sixena per anar-se’n a Barcelona i després a Valldoreix. Com
diu Juan-Manuel Palacios Sánchez, historiador i cronista oficial de Sixena, en 1974
només vivien dues monges de Sixena a Valldoreix, Encarnación Lorenzo i María Doz.
La priora Angelita Opi havia mort aquell mateix any. Abans de marxar les monges i
supervisat per mossèn Jesús Tarragona, responsable del patrimoni del bisbat, amb totes
les obres d’art grans que hi tenien, van carregar un camió, el qual les va deixar al Museu
de Lleida en qualitat de dipòsit. També van deixar dipositats al MAC diversos objectes i
obres d’art, la majoria de format petit i de relatiu valor artístic. I així es pot constatar:
116 objectes o peces, segons document signat per la priora Angelita Opi i el director del
MAC, Ainaud de Lasarte, amb data 10 d’abril de 1972. Les pròpies monges van prendre
la decisió, amb l’aquiescència de tothom. I si alguna cosa quedà al monestir, algú se
l’endugué. Poca cosa sabem de les joies i objectes petits valuosos que les monges se
n’emportarien directament a Barcelona o Valldoreix. Una vintena de les peces
dipositades al MNAC van ser retirades per la comunitat de Valldoreix posteriorment.
A principis dels vuitanta, el bisbe Ramon Malla va demanar a la Generalitat que
comprés les obres dipositades al Museu de Lleida i al MAC. Les monges ho demanaven
també insistentment, sobre tot la priora de Valldoreix, perquè no tenien diners i havien
de pagar el nou convent. A més, van haver de demanar permís a Roma, perquè la
quantitat era elevada. Sense descartar algunes possibles compres anteriors, el primer
contracte, ben documentat, de compra-venda de 44 peces el van signar Joan Guitart,
conseller de la Generalitat i la priora, Pilar Sanjoaquín, el 21 d’abril del 1983, per un
import de 10 milions de pessetes. El componien 3 tombes o urnes funeràries (Isabel
d’Aragó, Beatriu Cornel i Francisquina d’Erill, 1 bancal de fusta, 4 taules pintades (una
del Retaule de la Pietat), 1 talla, 7 pintures de la història de David, 14 pintures variades
sobre tela (segles XVII i XVIII), 10 relleus i figures d’alabastre (Retaule de Santa Anna)
i 4 fragments d’imatges. Les obres es trobaven al Museu Diocesà de Lleida en qualitat
de dipòsit.
La segona venda, signada per Ramon Guardans, president del Patronat del MAC i
la priora, que va tenir lloc el 20 de juny de 1992, va ser de 41 objectes o lots, per import
de 15 milions de pessetes. La llista d’objectes, dipositats al MAC, es componia de: 1
brodat, 2 palmatòries, 1 forquilla gran, 1 portada de llibre, 4 reliquiaris, ornaments,
vestits, fragments de rajola, 2 culleres, 3 frontals de tela, 1 manípul, 1 tapa de sopera, 1
faldilla, 6 escuts en pergamí, rajoletes, 2 escudelles de Muel, pergamins, 9 llibres i 2
pintures sobre tela.
I la tercera i última venda, signada per Joan Guitart i la priora, va tenir lloc el 17 de
desembre de 1992 per import de 25 milions de pessetes. Es tractava de 12 peces o lots:
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1 porta policromada (18 milions), 2 peces de ceràmica, 2 llibres, 1 pintura mural, força
deteriora de Santa Caterina, de la nau de l’església, uns fragments de pintures murals
d’un tram de la decoració, 2 escuts de pedra, 1 fragment de creu, 1 pedra amb tres escuts,
1 feix de papers i 1 caixa forta. Totes les peces eren al MAC.
Més enllà de les peces d’art o antigues que va comprar la Generalitat, la priora
Angelina Opi va vendre també les finques agrícoles i parcel·les, pertanyents a l’orde des
de temps immemorial. També llogà a les monges de Betlem les estances del monestir.
El febrer de 1997 —recordem que al 1995 havia tingut lloc la segregació de les
parròquies de la Franja— el bisbe de Barbastre-Montsó, Ambrosio Echebarría, sembla
que s’assabentà de les vendes en un viatge que va fer al Vaticà. Després ho comunicaria
al president d’Aragó, Santiago Lanzuela. El mes de febrer de 1998, el Govern d’Aragó
va presentar un recurs de tempteig i retracte al Tribunal Superior de Justícia d’Aragó,
al·legant la manca de comunicació de les vendes a la Diputació General d’Aragó. Per la
seva banda el Consell Executiu de la Generalitat va requerir a la DGA perquè derogués
les ordres del conseller de Cultura d’Aragó sobre el dret de retracte dels béns de Sixena.
El requeriment va ser rebutjat i la Generalitat va presentar recurs al Tribunal
Constitucional.
De ben cert que al 2007 ja eren mortes les dos últimes monges de la comunitat de
Sixena, i així ho va haver de reconèixer a les Corts d’Aragó la consellera de Cultura
aragonesa Eva Almunia; per tant, no es podia negociar amb elles. Realment, l’última
monja de Sixena havia mort l’any 2000. L’abadessa de Valldoreix, Pilar Sanjoaquin, va
morir el 2005 i ara, desapareguda la comunitat de Valldoreix, només resta un monestir
santjoanista a Salinas de Añana (Àlaba).

Manifestació a Saragossa del 7-11-2010. Mantenint la pancarta: L. F. Rudi, J. A. Biel, N. Ibeas, A. Barrena,
entre altres, i tímidament a un costat M. V. Broto, consellera de Cultura (no es veu a la foto)
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El 7 de novembre del 2010 va tenir lloc a Saragossa una gran manifestació
reclamant la devolució de tots els béns que hi ha a Catalunya, provinents de Sixena i de
les parròquies de la Franja, les quals, fins l’any 1995, formaven part del bisbat de Lleida.
El 25 de gener del 2012, després de 14 anys, el TC resolia el conflicte a favor de la
Generalitat, declarant anticonstitucionals les dues ordres del Conseller de Cultura
d’Aragó per les quals es demanava el dret de retracte dels béns adquirits el 1983 i el
1992. La sentència diu que correspon a Catalunya exercir la competència sobre béns
patrimonials dipositats al seu territori, amb independència del seu lloc d’origen. Ara bé,
tot amb tot, el conflicte no es va apaivagar de cap manera. El 4 d’abril del 2012, el
Govern d’Aragó va interposar davant del Jutjat de Primera Instància d’Osca una
demanda —admesa el 8 de maig— de nul·litat de ple dret dels contractes de
compravenda dels béns de Sixena per no tenir en compte la regulació que garanteix la
indivisibilitat dels Béns d’Interès Cultural. El Ple de les Corts d’Aragó del 26 d’abril va
aprovar una proposició no de llei instant el Govern a rebutjar la sentència del TC i
comunicar-ho al Govern Central i a la Generalitat. Per aquelles dates els mitjans de
comunicació aragonesos es referien freqüentment al conflicte, emfatitzant el poc èxit de
les reivindicacions.
El 13 de juny del 2013, Europa Press de Zaragoza publica la següent notícia:
“L’orde de Sant Joan de Jerusalem, propietària del Reial Monestir de Sixena, ha cedit al
Govern d’Aragó els drets per reclamar la devolució de les pintures murals de la Sala
Capitular d’aquest monestir...” El Govern d’Aragó havia declarat que si bé era
improbable que la Generalitat de Catalunya cedís aquestes obres de bon grat, el Govern
d’Aragó volia esgotar la via política per resoldre aquest plet, encara que estava disposat
a acudir a qualsevol instància, també la judicial, perquè aquestes pintures li fossin
retornades.
El 29 d’agost del 2013, el Govern d’Aragó va manifestar que exigiria al Museu
d’Art de Catalunya, a Barcelona, la devolució de les pintures murals de la Sala Capitular
del Reial Monestir de Sixena (Osca), després que la seva legítima propietària, l’orde de
Sant Joan de Jerusalem, cedís a l’executiu aragonès els drets per reclamar-les. El
conseller de Presidència del Govern d’Aragó, Roberto Bermúdez de Castro, en roda de
premsa, després de la reunió del Consell de Govern, va explicar que, a més, s’havia
autoritzat la Direcció General de Serveis Jurídics a emprendre les accions que fossin
procedents en dret per aconseguir la reintegració de les esmentades pintures murals si el
requeriment no fos atès. El conseller de Cultura de Catalunya, Ferran Mascarell, va
assegurar el mateix 29 d’agost que "estudiarien a fons" la reclamació que el govern
aragonès fes dels frescos murals originaris de la Sala Capitular del monestir de Santa
Maria de Sixena que es troben al MNAC. Mascarell va dir: “estic segur que la demanda
de l’Aragó parteix del fet indubtable que les obres reclamades probablement no
existirien si les institucions catalanes no haguessin vetllat per la seva conservació i
restauració”.
Els Serveis Jurídics del Govern d’Aragó van interposar, el 18 de febrer del 2014,
davant del Jutjat de Primera Instància d’Osca una demanda perquè les pintures murals
de la Sala Capitular de Sixena fossin reintegrades al Reial Monestir. Així ho va
informar la consellera d’Educació, Universitat, Cultura i Esport, Dolores Serrat.
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El dia 27 de febrer del 2015 es va celebrar la vista de la reclamació civil dels béns
del Monestir de Sixena —97 peces o lots— compresos en les tres operacions de venda
dels anys 1983 i 1992, al Jutjat de 1ª Instància, num. 1 d’Osca, demanda promoguda pel
Govern d’Aragó i l’Ajuntament de Sixena, el 4 d’abril del 2012. Després d’un tens
judici va quedar vist per a sentència. La titular del Jutjat de Primera Instància núm. 1
d’Osca, amb data 8 d’abril del 2015, va declarar nul·les de ple dret les tres operacions
de venda —una de l’any 1983 i dos del 1992— dels béns del Monestir de Sixena a la
Generalitat de Catalunya i al MNAC, perquè no es van ajustar al que preveu la
legislació espanyola de patrimoni, que impedeix alienar el contingut moble d’un bé
d’interès cultural sense una autorització prèvia de l’administració competent. En la
sentència, la jutgessa ordena, a més, que la propietat de tots els béns venuts a la
Generalitat i al MNAC en aquestes tres operacions de compravenda fos reintegrada a
l’orde religiós de les Santjoanistes i es procedís al trasllat de les peces al referit monestir.
Per tant la jutgessa va desestimar les pretensions de les dues institucions catalanes i
condemnà en rebel·lia l’orde de les Santjoanistes com a part implicada en les operacions
de compravenda. Responsables del MNAC i de la Generalitat van manifestar que
recorrerien la sentència, perquè consideraven la compra completament legal.
L’onze de juny del 2015, la Generalitat de Catalunya i el MNAC van interposar
recursos d’apel·lació contra la sentència davant el Jutjat d’Osca, qüestionant la
possibilitat de retorn dels béns, perquè formen part del patrimoni català, per la
insuficiència jurídica de l’Estatut d’Aragó en la recuperació del béns emigrats, que va
més enllà de l’ordenament jurídic espanyol i constitucional i per la sentència del TC del
25 de gener del 2012. Van adduir també que la sentència hauria d’haver contingut ja la
compensació pel preu pagat a les monges santjoanistes, entre més coses.
Cal afegir que els advocats del govern d’Aragó i de l’Ajuntament de Sixena van
basar principalment la reclamació en la “unitat” indivisible dels béns i en la manca de
comunicació de les compres a la administració competent. Per part de la defensa de la
Generalitat de Catalunya i el MNAC, a més d’allò que hem dit al punt anterior, van
emfatitzar en la protecció dels béns d’un procés de destrucció i que “la qüestió no és si
els béns han de ser aquí o allà, sinó si estan degudament protegits”
En un auto d’execució provisional i a l’espera de sentència en ferm, la jutgessa de
Primera Instància núm. 1 d’Osca, Carmen Aznar, va ordenar, el 12 de juny del 2015, a
la Generalitat i al MNAC la devolució de les 97 peces al Monestir de Sixena el 25 de
setembre, tenint en compte les mesures habituals de seguretat.
El 19 de juny del 2015 el conseller de Cultura de la Generalitat va plantejar un
conflicte de jurisdicció entre la Generalitat i el Jutjat de Primera Instància núm. 1
d’Osca en relació amb el procediment d’execució provisional i va requerir la inhibició
d’aquest Jutjat amb relació al mateix procediment amb fonaments jurídics. El 25 de
juny la jutgessa suspèn el procediment d’execució provisional sense perjudici d’adopció
posterior de mesures. Tot i que, el 22 de juliol el Jutjat de Primera Instància i Instrucció
d’Osca va dictar interlocutòria per la qual es va acordar no accedir al requeriment
d’inhibició i mantenir la jurisdicció d’aquest Jutjat.

28

El 22 de juliol el Jutjat núm. 1 d’Osca va emetre una interlocutòria en la que
negava la condició de part, i, per tant, el seu dret a recórrer en apel·lació la sentència, al
Consorci del Museu de Lleida, la qual cosa havia demanat prèviament.
Per unes declaracions de poca importància, però no necessàries i tal vegada
inoportunes del conseller de Justícia de la Generalitat, Germà Gordó, coneixent el grau
exagerat d’irritabilitat dels veïns aragonesos, el president d’Aragó, Javier Lambán, va
enviar el 24 d’agost del 2015 una carta a Artur Más, la qual entre altres coses deia: “Se
trata por lo demás, del mismo desprecio a Aragón demostrado por la Generalitat en el
incumplimiento de las sentencias relativas a la devolución de los bienes de nuestra zona
oriental, sin tener en cuenta que reteniendo unos bienes expoliados se ponen
moralmenta a la altura de un régimen al que ustedes condenaron en su dia por haber
hecho eso mismo con Cataluña”. Germà Gordó havia dit “que una Catalunya
independent no hauria de fer “oblidar la nació completa” i que seria “lògic” contemplar
la possibilitat d’estendre la nacionalitat catalana als ciutadans de la resta de territoris
dels Països Catalans.
El 25 d’agost contestava Artur Más a Javier Lambán, i en lo referent als béns en
litigi deia: “Respecto a la referencia de devolución de los bienes de su zona oriental
(sin que concrete a qué bienes se refiere exactamente), lamentamos que consideren que
la actuación de la Generalitat de Catalunya es una muestra de desprecio a Aragón y,
especialmente, que la comparen con la llevada a cabo por un régimen dictatorial.
En primer lugar no podemos admitir que se considere que los bienes fueron expoliados
(término que, por cierto, no ha sido mencionado en ninguna de las sentencias judiciales
dictadas hasta el momento). Dichos bienes fueron adquiridos, todos ellos, mediante
alguno de los instrumentos jurídicos legalmente reconocidos por el ordenamiento
jurídico vigente en el momento de su adquisición.
En segundo lugar, tampoco es admisible afirmar que la Generalitat ha incumplido
sentencias judiciales que obliguen al retorno de dichos bienes a Aragón. Así, si bien se
han dictado sentencias relativas a estos bienes (a raíz de los múltiples recursos
interpuestos por su Gobierno y otras partes, ninguna ha adquirido aún el carácter de
firme, por lo que la Generalitat no está obligada legalmente a su retorno.
También queremos recordarle que la adquisición por parte de la Generalitat de
Catalunya de diversos bienes que su Gobierno considera que han de ser retornados a
Aragón, se hizo de forma legal y motivada por la voluntad de proteger un patrimonio
cultural de la situación de peligro y abandono en el que se encontraba. Peligro, por el
momento histórico en el que nos hallábamos, en el cual por Europa y por América del
Norte comenzaba a definirse un mercado de arte medieval que llevó a la venta y
dispersión de múltiples piezas a museos y colecciones privadas de fuera de España.
Abandono, por la falta de recursos económicos de los propietarios de aquel momento,
que hacía que los bienes se encontraran en una situación de conservación realmente
lamentable.
Hay que tener en cuenta que la Generalitat de Catalunya ha invertido importantes
recursos técnicos y económicos en la preservación, conservación y puesta en valor de
dichos bienes y que, formando parte alguno de ellos de su patrimonio cultural, está
obligada legalmente (por Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural
catalán) a su conservación y mantenimiento. Así lo reconoció el Tribunal
Constitucional en sentencia del 17 de enero de 2012, al considerar que correspondía a
la Generalitat de Catalunya la competencia para proteger estos bienes en la medida
que ésta los había adquirido y había actuado siempre a favor de su protección y
preservación.
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Por último. Debemos hacer referencia a las recomendaciones internacionales que se
derivan del código de deontología del Consejo Internacional de Museos (ICOM), que
defienden la permanencia y protección de las colecciones de los museos, aceptando
sólo la devolución en caso que los ingresos se hayan hecho violando los principios de
importación, exportación y transferencia ilegal, casos no aplicables a los referidos
bienes.” Prego que em disculpi el lector per la llargària de la cita. Si ho he fet així és pel
fet de què considero totes aquestes paraules d’Artur Mas com la base fonamental de la
defensa catalana pel que fa a la possessió dels béns en litigi.
El president d’Aragó, Javier Lambán, va enviar el 25 de setembre una nova carta
molt més llarga i contundent envers els béns en litigi i el comportament de la
Generalitat i el Bisbat de Lleida, al president de la Generalitat, recriminant-li la no
desautorització del conseller Gordó. Seguien apareixen paraules com apropiació
indeguda i espoli. Aquesta última carta començava així: “Baltasar Gracián, en su obra
El arte de la prudencia, recomendó que haga al principio el cuerdo lo que el necio al
fin”
El Tribunal Suprem va rebutjar, el 12 de gener del 2016, el conflicte jurisdiccional
que havia plantejat el 19 de juny del 2015 la Generalitat amb l’objectiu de frenar el
trasllat de les obres del Monestir de Sixena, adquirides per la Generalitat el 1983 i el
1992 i pel MNAC l’any 1994. Així, reconeixia la competència del Jutjat de Primera
Instància número 1 d’Osca per resoldre el conflicte. El Departament de Cultura de la
Generalitat va manifestar el seu total desacord amb el contingut de la sentència,
manifestant que estudiava interposar recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional
arran de la sentència dictada per la Sala de Conflictes del Tribunal Suprem.
Amb data 18 de gener del 2016, al Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Osca, es va
celebrar el judici per les pintures murals de la Sala Capitular, conseqüència de la
demanda interposada pel Govern d’Aragó el 18 de gener del 2014. L’advocat de la
DGA va presentar un escrit de la mare federal de la comunitat santjoanista del Vaticà on
es recull la cessió de poders a la DGA per reclamar les pintures. Malgrat que l’advocat
de la Generalitat i el MNAC va sol·licitar la impugnació per diferents motius, la
jutgessa el va incorporar a la causa. També va demanar l’advocat de la Generalitat i el
MNAC la suspensió del judici per examinar la prova, petició que tampoc va ser atesa
per la jutgessa. Un argument de pes dels representants legals de la Generalitat i del
MNAC, va ser que Catalunya no va espoliar les pintures, sinó que les va rescatar evitant
així la seva segura destrucció: les pintures després de l’incendi es trobaven molt
deteriorades i van ser objecte de restauracions i neteges, tot i que, segons els experts
aragonesos, van contribuir a “desfigurar-les encara més”. Els lletrats catalans van
manifestar també que el MNAC ha permès que les pintures estiguin degudament
cuidades i custodiades i exposades per a tots aquells que vulguin veure-les. Tant
l’advocat de la DGA com el de Vilanova de Sixena van argumentar que Catalunya no té
títols que demostrin que les pintures són de la seva propietat o que les té en dipòsit legal.
El judici va quedar en suspens a l’espera que es produeixin dues declaracions molt
necessàries. El 7 de març ho hauria de fer María Virginia Calatayud, monja del convent
de Salinas de Añana (Àlaba), per determinar si té poder de delegar al govern de la DGA
per reclamar les pintures, tal com la part aragonesa va assegurar en presentar el
document vaticà, en el qual la nomena comissària pontifícia de tots els monestirs
santjoanistes d’Espanya. La Generalitat assegura que no té representació jurídica per
fer-ho.
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El 2 de febrer del 2016, el Govern de la Generalitat va acordar que els béns del
Monestir de Sixena (Osca) no puguin sortir del Museu Nacional d’Art de Catalunya i
del Museu Diocesà de Lleida sense autorització. Aquesta mesura arribava després de
l’operació policial que va arrabassar als propietaris barcelonins un bressol del Monestir
de Sixena, una peça d’argent del segle XVI, sense el previ comunicat al Departament de
Cultura de la Generalitat, tal com exigeix la legislació vigent.
El govern d’Aragó va endreçar una sala del monestir —l’antic dormitori— per
acollir les obres d’art del litigi, i al pressupost del 2016 hi havia una partida de 360.000
euros per condicionar la Sala Capitular per tal de contenir les pintures murals (segles
XII i XIII) dels arcs i tester que ara són al MNAC.
Amb data 11 de febrer del 2016, la Generalitat va presentar recurs d’empara davant
del Tribunal Constitucional a fi i efecte de què declarés nul·la la sentència del Jutjat
núm. 1 d’Osca, així com la seva interlocutòria d’execució provisional sobre les 97 peces
en conflicte perquè les dites sentències són contràries a la sentència del Tribunal
Constitucional de 25 de gener del 2012.
Sobtadament el 26 de febrer ens vam assabentar que el dia d’abans havien
mantingut una reunió a Saragossa el conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila i
la consellera de Cultura del govern d’Aragó, Mayte Pérez, amb tècnics d’ambdós
departaments. En la dita reunió s’havia acordat la devolució immediata de 53 peces —
dipositades als magatzems del MNAC, no catalogades ni protegides— , que formaven
part de les 97 en litigi. Les 53 peces corresponien a la segona i tercera operacions de
compra de l’any 1992 i es traslladarien en concepte de dipòsit, sense renunciar a la seva
titularitat. Cal destacar, entre les peces, una porta policromada que es va valorar, en el
seu moment, en 18 milions de pessetes. Veritablement, com va dir el conseller Vila, es
tractava d’una decisió rellevant: el primer acord amistós dels litigis.

Reunió consellers de Cultura. Fotografia Europa Press

Tots els esdeveniments i seguiment dels litigis, d’ençà el 26 de febrer del 2016, els
trobarà el lector al capítol 8 en forma de dietari “Llarg relat sense fi a manera de
dietari”, el qual comença amb uns comentaris arran d’una visita que vaig realitzar a
Sixena l’abril del 2012.
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5. Obres d’art al Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal provinents de
Sixena
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Tot seguit faig una relació de les obres d’art més importants, indicant si hi són a
títol de propietat per donació, compra o antiga possessió, segons informacions d’aquest
Museu, i si estan exposades al públic.
Exposades:
■ Tron prioral de Blanca d’Aragó i d’Anjou (1321-1325). Donació de la Comunitat de
Sixena al bisbe Messeguer el 1904 i dues vegades restaurada.
■ Retaule major (4 taules): Pere, Pau, Ambrosi i Agustí. Desmantellat al s. XVIII.
Adquisició antiga.
■ Retaule d’alabastre de Santa Anna de Gabriel Joly (parts) (s. XV). Compra 1983.
■ Urna funerària de Beatriu Cornel (s. XV). Compra 1983.
■ Urna funerària de Francisquina d’Erill i Castro ( s. XV). Compra 1983.
■ Urna funerària d’Isabel d’Aragó (1434). Compra 1983.
■ Santa Eulàlia i Santa Madrona. Donació antiga.
■ Santa Llúcia i Santa Àgata. Donació antiga.
■ Mare de Déu del Parlatori.
■ El Naixement de Gabriel Joly (1530). Compra 1983.
No exposades:
■ 5 taules del Retaule de la Pietat. Desmembrat el 1936. Compra 1983.
■ Retaule de la Infantessa de Jesús (fragments). Compra 1983.
■ Retaule de Santa Waldesca (7 taules). Compra 1983.
■ La Pietat del Retaule de la Vida de Crist. Compra 1983
■ La Dormició de la Verge. Procedència dubtosa.
■ Algunes pintures més sobre taula, com Sant Andreu i Sant Bernat. Compra 1983.
■ Retrat de donya Dolça. Compra 1983.
■ 7 pintures sobre tela de la història de David. Compra 1983.
■ Diverses pintures sobre tela del s. XVII i del XVIII: Ecce Homo, la Verge del Cor, la
Verge del Pilar, Sant Josep i el Nen, Sant Pere, Sant Mamès, la Crucifixió. Compra de
1983.
Totes aquestes obres no exposades, alguns fragments i unes poques obres més, en
estudi, que podrien ser de Sixena, romanen als propis magatzems del Museu.
Cal afegir que la majoria d’obres van ingressar, en qualitat de dipòsit, l’any 1970 i
que després de les compres del 1983, cap obra més provinent de Sixena, ha entrat en
aquest Museu.
Imatges d’algunes de les obres:

Urna funerària d’Isabel d’Aragó. M. de Ll.

Urna funerària de Francisquina d’Erill
i Castro. M. de Ll.
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Urna funerària de Beatriu Cornel. M. de Ll.

Tron de Blanca d’Aragó i Anjou. M. de Ll.

Tron de Blanca d’Aragó i Anjou (darrere). M. de Ll.

Santa Eulàlia i Santa Madrona. M. de Ll.

Santa Llúcia i Santa Àgata. M. de Ll.
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Sant Agustí del Retaule Major.
M. de Ll.

Sant Ambrosi del Retaule Major.
M. de Ll.

Retaule de Santa Waldesca. M. de Ll.
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Mare de Déu del Parlatori.
M. de Ll.

Detall del Retaule de Santa Anna.
M. de Ll.

Fragments del Retaule de Santa Anna. M. de Ll.

El Naixement de Gabriel Joly del Palau Prioral (1530). Compra 1983. M. de Ll.

La Pietat del Retaule de la Vida de Crist.
Després de l’incendi del 1936. M. de Ll.
Retrat de donya Dolça.
M. de Ll.
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6. L’altre gran litigi
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Nota aclaratòria sobre l’altre gran litigi, entre el bisbat de Barbastre-Montsó/DGA
i el Museu de Lleida, de 113 obres en poder del Museu de Lleida i procedents de
parròquies de la Franja.
Tot el que hem dit abans no té res a veure amb aquest altre litigi, molt més
complex. La procedència, les obres, les adquisicions, compensacions i dipòsits són uns
altres.
El 7 de març de 1893, el bisbe de Lleida, Josep Messeguer, seguint l’exemple del
seu amic, Josep Morgades bisbe de Vic, va fundar el Museu Diocesà al Seminari de
Lleida, amb la finalitat d’ampliar la càtedra d’arqueologia cristiana per a proveir als
seminaristes suficients coneixements i formació artística, i amb l’objectiu final de
protegir els objectes artístics de les parròquies. El propi bisbe Messeguer escrivia del
museu : “donde pienso reunir los objetos artísticos que puede haber, practicando
cuantas diligencias estén a mi alcance a fin de que los alumnos aprendan a distinguir el
caracter especial de las obras destinadas a la Religión Católica, por las bellas artes” .
I d’aquesta manera començà el procés de recollida del béns sacres, gairebé sempre en
desús, de les parròquies de la Diòcesi de Lleida.
Al marge de declaracions, ordres o sentències del Vaticà, ordenant la devolució, i
altres recursos, demandes del Govern d’Aragó i manifestacions públiques a l’Aragó, el
Museu de Lleida defensa els seus drets de propietat, mitjançant documentació, o per
usucapió, sobre 85 de les 113 obres reclamades, provinents de les antigues parròquies
de la Franja, encara que reconeix el dipòsit de 27 d’aquestes que van ingressar al Museu
els anys 70, durant el bisbat de Ramon Malla, amb títol explícit de dipòsit.
Utilitzant alguna de les conclusions de la sentència del TC del 25 de gener del
2012 sobre els béns de Sixena, la Generalitat de Catalunya va impugnar (3 de febrer del
2012) davant del Tribunal de Justícia d’Aragó, la catalogació aragonesa de 24 béns
d’interès cultural.
El 9 d’octubre del 2013, els bisbes d’Osca i Barbastre-Montsó van justificar la seva
negativa de cedir el béns al Govern d’Aragó. El 16 d’octubre ratifiquen la seva negativa,
en roda de premsa, perquè qualsevol cessió és subjecta als preceptes canònics i Roma
no l’acceptaria, van declarar. La reacció dels alcaldes de Berbegal, Vilanova de Sixena i
Peralta d’Alcofea —un gran disbarat— comparava la decisió del bisbes als altre grans
escàndols de l’Església. La consellera de Cultura, Dolores Serrat, va qualificar l’actitud
dels bisbes com a decebedora i sorprenent, insinuant una possible expropiació dels béns
com a mesura extrema.
L’11 de febrer del 2014 el Suprem rebutja admetre a tràmit el recurs interposat pel
Consorci d’Amics del Museu de Lleida i valida la sentència del Tribunal Superior de
Justícia d'Aragó (TSJA), de maig de 2013, que va avalar la decisió d’incorporar 85 de
les 113 peces reclamades. D’ençà d’aquesta última data no he seguit el curs del litigi de
les 113 obres de les parròquies de la Franja, atès que no és el motiu del present treball,
centrat només en el Reial Monestir de Sixena.
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7. Pintures i obres d’art de Sixena en altres llocs
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Relació de pintures i objectes de Sixena, sense ànim d’exhustivitat, que no hi són
al Museu Nacional d’Art de Catalunya, ni al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.
Al “Museo Provincial de Huesca”:
4 taules gòtiques del Retaule Major (el seu desmantellament va començar el s. XVIII)
■ Trobada de Sant Joaquim i Santa Anna (Abraçada a la Porta Daurada).
■ Nativitat de la Mare de Déu.
■ L’Anunciació.
■ La Visitació.
4 taules del Retaule de Sant Joan Baptista
■ Naixement de Sant Joan Baptista.
■ Predicació de Sant Joan Baptista davant Herodes i Herodies.
■ Visitació de Maria a la seva cosina Santa Isabel.
■ Degollació de Sant Joan Baptista.
Totes aquestes taules corresponen a la donació que va fer el pintor Valentín
Carderera, amb la condició de què no havien de sortir mai d’Osca, i que ell havia
comprat a les monges santjoanistes els anys 60 dels segle XIX. En alguns escrits només
s’esmenta la donació de les 4 taules del Retaule Major. D’altra banda, també hi ha
dubtes sobre l’origen de les 4 taules de Sant Joan Baptista, segons alguns autors.
Probablement, com aquestes 4 taules, la predel·la d’aquest museu formaria part
també del Retaule de Sant Joan Baptista, així com una taula del baptisme de Jesús.
■ Predel·la amb la Dolorosa, Sant Joan Evangelista, Crist, Santa Caterina i Santa Llúcia.
■ Baptisme de Jesús.
A l’“Archivo Històrico Provincial de Huesca”:
La majoria dels arxius de Sixena (1173 al 1927) es troben en aquesta institució d’Osca.
■ Es tracta de 10 caixes de documents, 14 llibres i 790 pergamins, entre ells una còpia
de la Regla del segle XIII.
Al “Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza”:
■ Sacòfag de Maria Ximenez de Cornel (adquirit el 1922)
2 taules del Retaule Major (adquirides potser el 1922)
■ Crist davant de Caifàs.
■ Jesús amb la creu a coll.
2 taules del Retaule de Sant Joan Baptista (adquirides el 1922).
■ Sant Joan Baptista predicant: aquest és l’Anyell de Déu.
■ La imposició del nom a Sant Joan Baptista.
Al “Museo Santa Cruz de Toledo”:
2 taules del Retaule Major (comprades a Londres el 1959 per l’Estat espanyol,
procedents d’una col·lecció particular, per 175.200 pessetes)
■ Presentació de Maria al Temple.
■ L’Ascensió de Jesús.
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Al “Museo Nacional del Prado”:
1 taula del Retaule Major (adquirida per l’Estat Espanyol en una subhasta el 2003)
■El Naixement de Crist amb l’Adoració dels Àngels
Al “Museu Frederic Marès de Barcelona”:
■ Arqueta d’os, dins de la col·lecció d’arquetes, es mostra una d’os procedent de
Sixena.
De Riudecols (carretera de Reus a Falset, abans d’arribar al Coll de la Teixeta) a Sixena:
■ Reliquiari d’argent amb una costella de Santa Waldesca. Amb la recuperació, per
part dels Mossos d’Esquadra, d’un botí corresponent a un gran robatori —la denúncia
va valorar en 300 milions d’euros (no sembla creïble)— a la casa de Llorenç Jaume
Grau de Riudecols, vinculat a la Baronia de Llorac, el març del 2010, es va descobrir
que formant part de les joies robades hi havia el reliquiari de Santa Waldesca, provinent
del Monestir de Sixena. Una veïna de Vilanova de Sixena se n’adonà en veure’l a la TV.
El senyor Grau és escriptor, mecenes, medievalista, noble i col·leccionista, i és ben
coneguda la bona relació que va mantenir amb les monges de Sixena, tal vegada inclús
com a representant o agent de vendes
A manera d’anècdota em plau comentar que en un inventari de 1590 es detallaven
els tresors del monestir de Sixena d’aquesta manera: “un lignum crucis” (altrament dit,
un tros de la creu de Crist), un clau de la creu, una petita part de la túnica de Crist,
diversos cabells de la Verge i llet de la mateixa, el cap de Sant Hermenegild (lliurat a
Felip II perquè el portés a l’Escorial), el cap de Santa Úrsula, el cap d’una de les Onze
Mil Verges, el cap de Santa Constança, un os de Sant Joan Baptista, part del crani de
Sant Esteve [...] i la costella de Santa Waldesca.”
L’Ajuntament de Vilanova de Sixena va interposar una reclamació al Jutjat de
Reus perquè retornés el reliquiari al seu lloc d’origen. Amb relació a les altres obres
d’art esmentades en tot aquest apartat núm. 7, no es coneix cap altra reclamació judicial
perquè tornin al seu origen.
El 10 de desembre del 2012, l’alcalde de Vilanova i tota la Corporació van
presentar el reliquiari a l’Ajuntament, adduint que la seva recuperació havia estat
possible per l’expropiació de la peça al senyor Grau de Riudecols, havent-li pagat,
l’Ajuntament, 1035 euros. En el mateix acte es va fer públic que el reliquiari havia
desaparegut el 1969, juntament amb uns altres quatre reliquiaris
, durant el trasllat a Barcelona de les 5 últimes monges de la comunitat sanjoanista. Per
què no van reclamar la pèrdua les monges? És lògic pensar en la possibilitat d’una
venda o dipòsit? A més el trasllat de les monges va tenir lloc passat el 1970
En més llocs:
■ Portapau de Sixena o de Pere d’Urgell (1400). Al maig de 1991, en ple procés
d’obres de remodelació del Palau Nacional per transformar-lo en la seu del MNAC, va
ser robada aquesta petita (10,5 cm), però preciosa peça. En el catàleg de l’exposició
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“Catalunya 1400. El gòtic Internacional” del MNAC de març 2012 hi figura però
indicant “en parador desconegut”.
■ Bressol i nen Jesús d’argent. La brigada de Patrimoni de la Policia Nacional va
confiscar el 27 de gener del 2016 un bressol d’argent (31 per 28 cm) amb un nen Jesús
també d’argent (10 cm), peces provinents del Monestir de Sixena i catalogades per la
Generalitat. Aquestes dues peces havien estat retirades de la subhasta de Setdart a
instàncies de la Generalitat per poder exercir el dret de retracte. A la casa de subhastes
havien arribat de la mà dels actuals propietaris. Segons informacions aparegudes en la
premsa, aquestes petites peces pertanyerien al lot de 23 peces retirades del MNAC el
març de 1993 i que havien estat dipositades per la priora Angelita Opi en un lot més
gran, el 10 d’abril del 1972 en document signat per Joan Ainaud de Lasarte. Tot i que el
dipòsit era de caràcter indefinit, les monges podien retirar-lo total o parcialment quan ho
desitgessin. La confiscació de les peces –segrest judicial– es va produir a instàncies de
l’Ajuntament de Vilanova de Sixena. És fàcil de suposar que la resta de peces del lot de
23 van ser venudes per les monges des del monestir de Valldoreix. El Departament de
Cultura va demanar informació del parador de les peces —que ja podrien ser a
l’Aragó—, a la policia i al Ministeri de l’Interior, perquè si haguessin sortit de
Catalunya s’hauria infringit la llei del patrimoni cultural català. Santi Vila, conseller de
Cultura de la Generalitat, en carta dirigida a Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior,
l’adverteix que “la intervenció policial no només vulnera les competències pròpies
d’aquesta administració —perquè es tracta d’una obra inclosa en el catàleg del
Patrimoni Cultural de Catalunya— sinó que a més ha posat en risc l’acció protectora”.
A primers de març el titular del Jutjat d’Instrucció, nº 11 de Saragossa es va inhibir
en favor del nº 3 de Barcelona, com abans s’havia inhibit el nº 3 d’Osca després d’haver
obert les corresponents diligències a instancies de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena.
L’advocat d’aquest Ajuntament va manifestar-se preocupat pel retorn de les peces a
Catalunya. El titular d’Instrucció número 3 de Barcelona va ordenar el 8 de juliol del
2016 que es lliurés el bressol a la DGA per al seu posterior trasllat al cenobi montnegrí
com a bé d’interès cultural adscrit a l’immoble.
■ Fragment del retaule de Sixena. El 13 de juliol del 2016 es té notícia de què un
fragment inèdit del retaule de Sixena, segons sembla, s’havia subhastat feia poc de
temps. No conec l’actuació per part del govern d’Aragó si és que en va haver-hi, tot i
que en alguna part he llegit que es va quedar a l’Aragó.
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■ Hi ha notícies de l’existència de taules de pintura de Sixena en col·leccions
privades de Londres i probablement també en col·leccions privades d’Espanya. No hi ha
cap mena de dubte que hi ha d’haver també moltes pintures i objectes de Sixena als
EEUU —per exemple, a la col·lecció Palm Beach hi ha una imatge de Santa Anna
amb la Verge i el Nen— i a altres països arreu del món. A part de les pintures murals
del MNAC, no es tenen notícies de les pintures murals que restarien a l’església i a
altres parts del monestir després de l’incendi de l’any 1936. Malmeses o no, en
quedarien una quantitat important i de gran valor. Si ara no hi són, algú se les va
emportar. Pot ser que aquelles que va arrencar Ainaud de Lasarte i els tècnics del MAC,
l’any 1960, només fossin les escorrialles tal com ho he comentat anteriorment.
Paradoxalment, si el Retaule Major de Sixena no s’hagués desmantellat el s. XVIII,
avui no podríem contemplar les taules del Museo de Huesca, ni les del Museo de
Zaragoza, ni les de Toledo, ni les del MNAC, ni les de Lleida, ni la del Prado, perquè
l’incendi del any 1936 se les hagués engolit, tal com ho va fer amb el nou retaule barroc.
El mateix podríem dir amb referència al Retaule de Sant Joan Baptista.
Una pedra tallada, carreu o dovella, no es considera en general cap obra d’art, però
un conjunt d’aquestes, antigues i arranjades com cal, potser sí. Després de visitar Sixena,
no puc deixar de pensar en les pedres de les estances inexistents del convent i del
claustre desaparegut. On seran aquestes pedres? El foc transformà en cendres i fum
pintures i altres obres d’art, i, ai las!, l’enteixinat mudèjar del sostre de la Sala Capitular.
On seran aquelles cendres i fins i tot el fum? Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus.
Imatges de les obres esmentades en aquest capítol:

Abraçada a la Porta Daurada.
M. de Huesca

Nativitat de la Mare de Déu.
M. de Huesca
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L’Anunciació. M. de Huesca

La Visitació. M. de Huesca

Crist davant de Caifàs. M. de Zaragoza

Crist amb la Creu a coll. M. de Zaragoza
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Sarcòfag de Maria Ximenez de Cornel. M. de Zaragoza
El Naixement de Crist. M. del Prado

L’Ascensió de Jesús.
Museo Santa Cruz de Toledo

Presentació de Maria al Temple.
Museo Santa Cruz de Toledo
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Naixement de Sant Joan Baptista.
M. de Huesca

Predicació de Sant Joan B. davant d’Herodes i Herodies
M. de Huesca

Visitació de Maria a la seva cosina Isabel
M. de Huesca

Degollació de Sant Joan Baptista
M. de Huesca
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Sant Joan B. predicant: aquest és l’anyell de Déu
M. de Zaragoza.
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La imposició del nom a Sant Joan
M. de Zaragoza

Arqueta d’os. Museu Marès

Portapau de Sixena o de Pere d’Urgell.
(10,5 cm d’alçaria)
En parador desconegut

Reliquiari de Santa Waldesca. Vilanova de Sixena

Bressol d’argent (31 per 28 cm
i nen Jesús també d’argent (10 cm)
Potser sigui a l’Aragó, dipositada
en alguna dependència de la DGA.

Possible fragment del retaule de Sixena.
En parador desconegut
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8. Llarg relat sense fi a manera de dietari
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Febrer del 2012
És ben cert que m’hagués pogut estalviar aquest colofó, atesa la meva decisió de
no fer cap valoració respecte al “per què” del procés de trasllat d’una gran part de
pintures i obres d’art de Sixena a Catalunya. Altrament dit, la meva voluntat era de
romandre en una posició el més asèptica possible. El lector, adonant-se de les
circumstàncies i “com” es va produir el llarg procés, extrauria fàcilment com a
conseqüència el “per què” i el “per a què”. Però com la temptació de dir alguna cosa
envers els fets és forta, no puc menys de fer meves en part les paraules —referint-se a
Sixena— d’Antonio Naval, en el seu llibre Patrimonio emigrado (1999): “La
explicación, sin embargo, no es justificación a que un pueblo y una comarca, las gentes
de estas tierras y la Administración aragonesa, todos ajenos al sentido de la historia,
hayan permanecido insensibles a un desenlace que se vino anunciando durante muchas
décadas. Ahora las evidencias hieren y la necesidad de acallarlas condiciona las
actuaciones sustitutorias.”[...] “Lo que fue, ha sido, y lo que no se hizo a tiempo tiene
unas consecuencias que hay que asumir, y que sólo incurriendo en otro error se pueden
intentar ignorar”. Si el que diu Naval s’embolcalla amb el fet que Sixena va formar
part del bisbat de Lleida fins al 1995 i del com s’han format la majoria dels museus del
món, no calen més raonaments i explicacions. Considero el lector prou conseqüent. Tot
i que, afegiré quelcom més: si la venda d’obres d’art del cenobi de Sixena va començar
el s. XVIII com a modus vivendi de la comunitat, atesa la poca estima que en els passats
segles es tenia per les obres d’art antigues en el nostre país, amb les guerres carlines i
les desamortitzacions entremig, i considerant el període de portes obertes o d’escàs
control, durant la guerra i postguerra, del monestir arrasat, quantes obres i objectes de
Sixena no hi haurà escampats per tot el món! Tant de bo que encara podem gaudir d’una
bona quantitat d’obres d’art de Sixena als museus del nostre país, siguin on siguin.
Després de diverses restauracions, unes més encertades que d’altres, Sixena s’ha
deturat escoltant els tocs de les campanes i les pregàries d’una trentena de blanques
monges de la comunitat de Betlem que viuen en unes casetes d’obra i fusta dins de
l’espai del monestir, que fan peces de ceràmica i treballs en fusta per vendre’ls, i
ensenyen el monestir de 12,30 a 16 h els dissabtes, si els buits de solitud i de pregàries
els ho permeten. Mentre tant el “crotorar” de les nombroses cigonyes —becut Morse
sonor— des de dalt del campanar i l’església, és tant o més sorollós que les campanes,
com vàrem poder escoltar un migdia d’un dissabte de febrer, però menys que les
permanents proclames reivindicatives dels béns de Sixena i de les antigues parròquies
de la Franja dels mitjans de comunicació i partits polítics aragonesos.
L’església i el refectori han quedat prou adequats; a la Sala Capitular, malmès o
inacabat el terra, la planxa inclinada i flotant de la teulada, no massa eficaç contra la
pluja, vol interpretar el futur que tal vegada no arribi mai; l’antic dormitori i la part
reconstruïda del claustre estan com estan; i la resta..., tant de bo s’eternitzi només en la
memòria col·lectiva. Juraria que quan vaig passar per davant del lloc del sepulcre de
Muret i per l’exterior de l’àbsida, algunes pedres sauloses, amb buideses del temps,
vents i humitats, demanaven ajuda anguniosament.
Sixena que de lluny véns,
tanta glòria i un no res,
si un xic reeixida et sents,
a l’acord convida’ns prest.
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15 de febrer
Aviat farà quatre anys des que vaig acabar d’escriure els versets anteriors, quan
l’esperança d’una possibilitat remota d’acord entre les institucions aragoneses i
catalanes era subjacent encara dintre meu. A dia d’avui, quan he reprès la tasca de
posada al dia de tota la informació sobre els nous fets i atès l’allau de demandes davant
els tribunals, reclamacions, recursos, judicis, resolucions, interlocutòries, sentències,
declaracions i contradeclaracions, i les posicions irreconciliables, seria tan il·lús com
irresponsable, si pensés que els conflictes sobre els béns de Sixena puguin tenir encara
una solució pacífica i acordada. Crec que ja ha passat el temps.
El Govern d’Aragó, l’Ajuntament de Vilanova de Sixena i altres institucions
aragoneses no reblaran en les seves reclamacions davant els tribunals de justícia,
esforçant-se per obtenir noves sentències favorables sobre la unitat indivisible del
Monestir de Sixena, la propietat dels béns i la seva devolució. Seguiran les declaracions
als mitjans de comunicació aragonesos tantes vegades com creguin necessari. Faran
sonar de nou paraules, tals com “apropiació indeguda”, “robatori”, “espoli” , “mala fe”,
“atemptat artístic” i tantes altres. No mancaran les al·lusions a la política, al
pancatalanisme i al procés català envers la possible independència. I si per mostra basta
un botó, aquí teniu unes declaracions de l’Alcalde de Vilanova de Sixena, Ildefonso
Salillas Lacasa, celebrant la sentència de la titular del Jutjat de Primera Instància núm. 1
d’Osca, amb data 8 d’abril del 2015, quan va declarar nul·les de ple dret les tres
operacions de venda —una de l’any 1983 i dos del 1992— dels béns del Monestir de
Sixena a la Generalitat de Catalunya i al MNAC: “Nunca fue una compra legal, fue una
estafa, una artimaña, un robo de la Cataluña de la corrupción de la etapa en la que
gobernaba Pujol que se camufló en documentos falsos”...”sienta un precedente y
vamos a ganar todos los pleitos pendientes porque es de justicia que el patrimonio de
Aragón esté en Aragón”. Més d’acord amb la sentència podria haver dit: “Es de justicia
que el patrimonio de Sijena esté en Sijena”.
La Generalitat de Catalunya, el MNAC i el Museu de Lleida hi faran tot allò que
puguin per a què els béns en litigi no surtin d’on són ara, MNAC o Museu de Lleida.
Declararan tantes vegades com calgui que les sentències favorables a les institucions
aragoneses no són justes perquè no tenen en compte que tots els béns van ser adquirits
mitjançant els instruments legalment reconeguts. Recordaran la sentència del Tribunal
Constitucional del 2012. També repetiran que l’adquisició dels béns només va ser
motivada per la voluntat de protegir el patrimoni en perill. Que l’acció ràpida
d’arrencament dels frescos dels arcs de la Sala Capitular va ser l’acte més eficaç per a la
conservació de les restes monocromes malmeses pel foc i perduda malauradament la
seva brillant policromia. Que molts dels béns i pintures, si no els haguessin comprat o
protegit les institucions catalanes, ara estarien en algú racó del món per a gaudi només
d’uns pocs. Que la Generalitat de Catalunya ha invertit quantitats molt importants de
recursos tècnics i econòmics, com era, d’altra banda, la seua obligació per llei. Que les
recomanacions internacionals del codi de deontologia del Consell Internacional de
Museus defensa la permanència i protecció de les col·leccions dels museus. Etc., etc.
Cap autoritat m’atribueixo per fer recomanacions, tot i que en considerar que al
Monestir de Sixena, segons es diu, es disposa de l’antic dormitori gairebé habilitat com
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a sala d’exposicions, es podrien portar, total o parcialment, i com a principi
exemplaritzant, els béns i pintures de Sixena que s’exposen als museus aragonesos:
“Museo Provincial de Huesca”, “Archivo Histórico Provincial de Huesca” i “Museo
Provincial de Bellas Artes de Zaragoza” (veieu el Capítol 7 d’aquest treball). També es
podrien reclamar les taules de Sixena que s’exposen al Museu de Toledo i al Prado de
Madrid, per seguir l’exemple. Seria una mesura ben coherent amb el principi d’“unitat”
indivisible dels béns del Monestir de Sixena, declarat Monument Nacional (continent i
contingut), No deu de ser tan estranya la recuperació a que faig referència quan
l’associació aragonesa APUDEPA (Acción Publica para la Defensa del Patrimonio
Aragonés) així ho reivindica. Tot i que, APUDEPA ho fa amb la boca petita i jo per allò
de “com ara plouen figues”!
Tirant mà de l’art de la poètica i de la filosofia i amb la jocositat necessària, se
m’acut que la superació dels conflictes dels béns de la Franja que resten a Catalunya,
més que un futurible és un oxímoron. Ai, si donya Sança de Castella, fundadora del
Reial Monestir de Santa Maria de Sixena i el Mestre de Sixena, autor de les pintures de
la Sala Capitular, aixequessin el cap...!
26 de febrer
Han passat només deu dies i allò que em semblava tan impossible com irreal, de
cop i volta ens assabentem pels mitjans de comunicació que ahir dia 25 de febrer va
tenir lloc una reunió de fair play a Saragossa, com he dit en el capítol 4, entre el
conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, i la consellera de Cultura del govern
d’Aragó, Mayte Pérez. Substancialment l’acord, o cessió voluntària de la Generalitat,
consistia en el retorn en el més breu termini possible de 53 de les obres en litigi. Santi
Vila proposà diàleg entre les dues comunitats i cedia en depòsit aquestes obres com a
gest de bona voluntat. Qui podia pensar només un dia abans en un canvi d’actitud tan
radical? M’hagués pogut estalviar tot allò que vaig escriure el 15 de febrer, tot i que
prefereixo haver-ho fet i mantenir-lo per entendre el curs o desenvolupament de tot el
procés. Els meus versets de l’abril del 2012 tornaven a tenir sentit.
Sobtadament ambdós consellers van coincidir en la importància de la reunió, que
va permetre de començar a desbloquejar un conflicte que "mai no hauria d’haver-se
judicialitzat" i que, per primera vegada, es tractava de buscar una sortida política, van
dir, atès que Vila va qualificar la decisió adoptada de "rellevant" perquè les peces que es
tornaran "són de Sixena i veiem molt bé —va emfatitzar— que estiguin a Sixena". Vila
va manifestar finalment que el tema de les pintures murals de la Sala Capitular "és molt
delicat" i el va desvincular de la decisió adoptada. Els dos consellers crearan un grup de
treball "per trobar solucions als diferents conflictes i promoure un instrument comú que
desenvolupi fórmules d'ús compartit del patrimoni”. Restem a l’espera de noves noticies.
Tarda del 26 de febrer
Malgrat que la decisió del Conseller Santi Vila de lliurar les 53 peces a l’Aragó no
preveu el retorn de les 44 obres d’art dipositades al Museu de Lleida, compra-venda del
21 d’abril del 1983, la Paeria, l’Ajuntament de Lleida, ha aprovat avui, 26 de febrer, una
moció de la CUP, amb els vots del PSC, CiU, ERC i Comú de Lleida, en contra de la
decisió del conseller de Cultura, Santi Vila, perquè podria crear un perillós precedent
que afectaria a les peces del Museu de Lleida. La moció acaba amb la següent
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manifestació política amb referència a les demandes d’Aragó: “Tot plegat, respon a una
estratègia política basada en l’anticatalanisme, que busca la separació dels territoris de
la Franja de l’entorn que històricament els hi ha estat propi: els territoris
catalanoparlants que vinculen Catalunya i l’Aragó, i que pretén diluir el passat comú
obviant el fet inequívoc que les barreres polítiques no tenen perquè coincidir amb les
barreres humanes, socials i culturals.”
2 de març
El conseller Santi Vila ha declarat avui al Parlament de Catalunya: “Entre
aragonesos i catalans no només tenim un patrimoni compartit, sinó també una
responsabilitat compartida”. “El Govern d’Aragó i el Govern de Catalunya estem
conjurats a gestionar conjuntament tot un patrimoni que tenim la responsabilitat de
protegir i de projectar al món, al marge que els processos judicials resolguin el que
s’hagi de resoldre”. “Hem heretat un conflicte absolutament enverinat”. “Aquest
patrimoni formarà part d’un dipòsit que gestionarem i administrarem les dues
administracions”. Pel que fa a les pintures murals de Sixena, que actualment acull el
MNAC, Vila ha alertat que “lesionaríem de forma irreparable i irreversible les pintures
si fossin arrencades en aquest moments”. Per a Vila cal valorar “des d’on es pot donar la
major difusió a les pintures, si des d’un museu nacional que ha acreditat capacitat de
conservació, protecció i difusió al món o des de Sixena, que a data d’avui encara no
reuneix les condicions”.
3 de març
Avui tres de març, la facultat de Lletres de la Universitat de Lleida ha expressat en
un comunicat, signat per la degana, la seva "sorpresa i preocupació" per l’anunci que va
efectuar el 25 de febrer el conseller de Cultura, Santi Vila, en el sentit que la Generalitat
entregarà en dipòsit al monestir de Sixena 53 de les 97 peces religioses i obres d’art
comprades als anys 80 i 90 a les monges del cenobi. La decisió del conseller es qualifica
de precipitada i mancada d’explicació.
4 de març
El president del govern d’Aragó ha declarat a les Corts, després de la Reunió amb
Carles Puigdemont, president de la Generalitat: que era un “excés verbal” de Santi Vila
quan van dir que les 53 obres tornarien a Aragó en concepte de depòsit. La recerca de
solucions polítiques, ha assenyalat, mai serà a costa de renúncies a l’exigència d’“el
nostre dret i de la nostra raó” a través dels tribunals. Ha dit que si cal es sol·licitarà la
intervenció de les unitats de la policia destinades a Patrimoni. La desconfiança dels
grups de l’oposició ha quedat ven patent. De part del PP s’ha dit que Catalunya intenta
“enganyar” de nou a Aragó. El PAR ha admès no “saber a qui creure”, i ha reclamat el
compliment de les sentències judicials i que abans de res es defensin els interessos dels
aragonesos. IU ha demanat al president que s’aclareixi la “falta de comprensió
lingüística” que sembla haver-hi hagut en la reunió sobre si és una devolució o un
dipòsit. Ciutadans ha recordat que hi ha 8 sentències favorables a Aragó, i per tant tenim
la sensació que Catalunya està prenent el pèl al govern d’Aragó. L’anticatalanisme no
ha mancat en la majoria de les intervencions. Podem s’ha felicitat perquè el govern hagi
obert vies de diàleg amb Catalunya. No sembla que l’acord hagi despertat en general
massa il·lusió entre els grups aragonesos de l’oposició.
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12 de març
Novament avui dissabte hem fet una visita al Monestir de Sixena amb la intenció
de comprovar l’estat d’endreçament dels antics dormitoris del cenobi a fi i efecte de
poder exhibir les peces que han d’arribar del MNAC, segons s’anuncia insistentment
per part de les institucions aragoneses. No ha pogut ser, les monges de Betlem només
tenen permís per ensenyar l’església i l’antic refectori, convertit actualment en capella.
Em diuen que la Sala Capitular i el dormitoris s’estan restaurant. Tampoc no hem pogut
veure el claustre ni el pati. La visita és tumultuosa, hi ha dos autobusos d’aragonesos a
més de nosaltres quatre. Paraules com robatori i espoli es poden sentir de tant en tant.
M’ha cridat força l’atenció el deteriorament exterior dels murs de l’església. Potser
només sigui una impressió personal el fet que en el transcurs de quatre anys —d’ençà el
2012 fins avui— l’erosió dels carraus, dovelles, motllures i arquivoltes, s’hagi accentuat
de forma visible. Els enemics de la pedra saulosa, la humitat, les radiacions
ultraviolades, les gelades i el vent, estan treballant nit i dia, lentament, però
inexorablement. No tinc cap mena de dubte que es fa necessària una gran actuació de
restauració. Hi ha algunes parts dels murs i cantons que donen fe de la deixadesa dels
responsables del monument. No conec els treballs de restauració o endreçament que es
porten a terme a la Sala Capitular i als dormitoris, tot i que, dubto que siguin més
necessaris que la restauració d’una gran part dels murs exteriors de l’església. Com a
mostra d’allò que dic aquí teniu uns exemples.

Desperfecte cantonada. Fot. J. M. Gràcia (2016)

Carreu saulós. Fot. J. M. Gràcia (2016)
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Arquivoltes i motllures deteriorades. Fot. J. M. Gràcia (2016)

11 d’abril
Com a continuació del judici obert el 18 de gener del 2016, la mare federal de les
monges santjoanistes d’Espanya –només resta una petita comunitat a la província de
Vitòria–, María Virginia Calatayud ha declarat avui davant la jutgessa d’Osca,
mitjançant videoconferència des de Vitòria, entre altres coses: “volem recuperar les
pintures, som propietàries”, per traslladar-les a la seva ubicació original. Ha confirmat,
com a suprema representant dels monestirs santjoanistes del país, que va donar poders
al govern d’Aragó, motu propio, perquè la comunitat no té mitjans econòmics. L’expert
en dret canònic Josep Casanova no ha pogut comparèixer per infermetat, per la qual
cosa els advocats del MNAC i de la Generalitat i el lletrat de l’Estat han demanat
l’aplaçament del judici, considerant essencial la declaració del pèrit sobre la validesa de
l’apoderament del govern d’Aragó. La jutgessa ha denegat la petició expressant que en
la demanda d’aplaçament hi ha ànim dilatori, i ha emplaçat a les parts a presentar les
seves conclusions definitives en el termini d’una setmana.
26 d’abril
L’acord per al retorn a Sixena de les 53 obres i objectes, del total de 97 comprats
els anys 80 i 90, que semblava gairebé tancat, avui s’ha demostrat que no era així.
L’oposició per part de les institucions i els partits lleidatans, així com la discussió de la
forma del retorn dels béns —“trasllat”, “dipòsit” o “cessió”— han marcat la línia
vermella. El text del conveni, malgrat que no era massa explícit, no s’ha signat en el
Consell Executiu del Govern de la Generalitat, tal com estava previst. Des d’Esquerra
Republicana s’ha manifestat que el més prudent de moment era deixar-lo aparcat. No
cal dir que ha pesat força la possibilitat de què aquest conveni pogués obrir la porta a
futurs trasllats. Mayte Pérez, consellera de Cultura d’Aragó, ha manifestat que es sentia
sorpresa i decepcionada, afegint que es manté, per altra banda, la via jurídica per
aconseguir la devolució de les obres d’art, sense descartar, en el cas que no s’executi la
sentència, l’enviament de la Policia encarregada de Patrimoni Cultural per a la seva
recuperació. Tal vegada el conseller Santi Vila es va precipitar una mica.
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24 de maig
La titular del Jutjat d'Instrucció número 1 d’Osca, María del Carmen Aznar, ha
fixat per al proper 25 de juliol la devolució de les 97 peces del patrimoni històric del
Monestir de Sixena que van ser venudes a Catalunya. En un acte fet públic aquest
dimarts, un dia després de comunicar a les parts la seva decisió de reprendre l’execució
de la sentència, la responsable judicial ha comunicat a la Generalitat i al Museu
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) que procedeixin a traslladar al monestir les peces
reclamades en la data establerta. En la seva resolució, contra la qual hi pot haver un
recurs de revisió davant del mateix jutjat d’instrucció, la jutgessa demana a les
institucions catalanes que facin el trasllat “amb les mesures habituals de seguretat del
trasllat de béns entre museus”. En concret, planteja que el trasllat de les peces sigui
supervisat per un tècnic especialista comissionat pel govern aragonès. Cal recordar que
53 d’aquestes peces es conserven al MNAC, mentre que unes altres 44 són al Museu de
Lleida, algunes de les quals en l’exposició permanent de la col·lecció.
31 de maig
La Generalitat ha comunicat que ahir dilluns es va presentar un nou incident
d’execució davant del Tribunal Constitucional (TC), que se suma al que es va presentar
l’11 de juny de 2015 i que encara està pendent de resolució. El Govern de la Generalitat
defensa que no es pot executar cap trasllat dels béns, ja que la resolució no es pot
considerar ferma fins que el TC hagi resolt els dos incidents d’execució. D’altra banda,
també s’ha interposat un recurs de revisió contra el decret del Jutjat d’Osca que
assenyala el 25 de juliol com a data pel trasllat dels béns. En aquest recurs s’insisteix en
la falta de fermesa de la resolució del Jutjat d’Osca i en la vulneració de les
competències de la Generalitat en matèria de patrimoni.
3 de juny
Els dos recursos de la Generalitat han estat acceptats pel Jutjat d’Osca. D’altra
banda, la facultat de Lletres de la Universitat de Lleida ha emès un comunicat aquest
divendres on exigeix una “actitud clara i ferma” al Govern per mantenir els 97 béns del
monestir de Sixena que es troben al MNAC i al Museu de Lleida. Al text mostren la
seva “perplexitat i estranyesa” davant del que consideren “actituds ben poc implicades”
per part d’“autoritats de la Generalitat que gaudeixen de la màxima responsabilitat” a
l’hora de fer tot el possible per garantir la unitat de la col·lecció dels dos museus, una
clara referència al conseller Santi Vila.
9 de juny
La Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran han comunicat a través d’un
manifest el seu suport “incondicional” al Museu de Lleida i al Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) en “la seva lluita, ferma i decidida, en la conservació, estudi i
divulgació del seu fons museístic, i, en aquest cas, del conjunt d’obres provinents del
monestir de Sixena”. Aquest manifest arriba un dia després de la presentació d’un altre
manifest per part de 15 entitats lleidatanes per defensar que les 97 obres de Sixena en
litigi es quedin a Catalunya.
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10 de juny
El conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, ha assegurat aquest divendres
que per al Govern “seria un escàndol, un disbarat i un error irreversible i irreparable, pel
mal que faria”, traslladar les pintures murals del Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) procedents de Sixena. Durant la visita al jaciment d’Empúries (Girona) el
conseller ha defensat que en el conflicte per aquestes obres d’art, la sintonia entre la
Conselleria de Cultura i les entitats culturals de Lleida “està sent i serà total”.
15 de juny
Quinze entitats de la societat civil lleidatana s’han plantat aquest dimecres davant
del Museu de Lleida per “llançar una alerta ciutadana a nivell nacional” –en paraules del
portaveu Xavier Quinquillà– davant la possibilitat que abans del 25 de juliol surtin 97
peces del museu lleidatà i del Museu Nacional de d’Art de Catalunya rumb al Monestir
de Sixena, a l’Aragó. Aquesta plataforma d’entitats –hereva dels Amics del Museu de
Lleida, extingida el 2012 després de batallar per l’art en litigi de la franja– exigeix a la
Generalitat que es posicioni “de forma decidida i clara” a favor de la unitat de les
col·leccions dels museus i reclama que utilitzi “tots els mecanismes legals i
administratius” per bloquejar la sortida de les peces (font: ara.cat)

La societat civil catalana davant el Museu de Lleida

17 de juny
La titular del Jutjat d’Instrucció 1 d’Osca ha rebutjat la petició feta per la
Generalitat i MNAC d’aclariment de la interlocutòria que confirma l’execució de la
sentència que va condemnar ambdós a tornar els béns del Monestir de Sixena. La
responsable judicial considera en el seu acte que els aclariments i complements
sol·licitats pels recurrents són meres reproduccions de les causes al·legades ja durant la
celebració del judici per les 97 peces reclamades. La jutge confirma d’aquesta manera la
seva decisió anterior i acorda posar fi així a les causes d’oposició a la sentència
condemnatòria i confirmar l’ordre d’execució. (EFE)
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22 de juny
Un grup nombrós de persones s’han concentrat aquest dimecres davant les portes
del MNAC a favor de la “unitat” de les col·leccions del museu barceloní i el de Lleida, i
en contra de la sortida de les 97 obres abans del 25 de juliol al Monestir de Sixena per
ordre judicial. A la Sala Oval s’ha llegit un manifest secundat per entitats culturals,
institucions, representants polítics i altres personalitats Avui ja té el suport d’entitats de
pes com l’Ajuntament de Barcelona, Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional Catalana,
Súmate, l’Institut d’Estudis Catalans, la Comissió de la Dignitat o la Federació Catalana
d’Ateneus, representants de les quals han assistit avui a l’acte convocat al MNAC. El
conseller Santi Vila ha rebut per la tarda representants de la Plataforma d’Entitats
Culturals de Lleida, promotora del manifest, a la seu del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

Concentració a la Sala Oval del MNAC

30 de juny
El ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat aquest dijous posicionar-se sobre la
titularitat i ubicació definitiva dels 97 béns procedents del Monestir de Sixena, en litigi
entre el Govern aragonès i el català, i ha traslladat aquesta responsabilitat a la “legalitat
ordinària”, a l’àmbit de la jurisdicció civil. En la sentència, consultada per Europa Press
i declarada per unanimitat, rebutja l’incident d’execució presentat per la Generalitat
perquè considera que dues resolucions dictades per el Jutjat de Primera Instància i
Instrucció d’Osca contravenien una sentència del TC del 2012. El president d’Aragó,
Javier Lambán, ha insistit que si el proper 25 de juliol els béns de Sixena no retornen al
Monestir se sol·licitarà la imposició d’una multa i la intervenció de la brigada de
patrimoni de la policia judicial.
5 de juliol
Amb relació a la sentència del passat mes de maig que obligava a la devolució de
les 97 peces, la Generalitat de Catalunya havia presentat dos recursos que van ser
admesos, tot i que ara el Jutjat d’Instrucció número 1 d’Osca ha determinat desestimar
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el recurs de revisió i continuar amb l’execució de trasllat dels béns. Segons el conseller
de Cultura, el Govern de Catalunya ja ha iniciat els tràmits administratius per donar
compliment a la sentència del jutjat d’Osca que l’obliga al trasllat provisional a l’Aragó
de les 97 obres que es troben al Museu de Lleida i al MNAC.
D’altra banda, la titular del Jutjat de Primer Instància, número 2 d’Osca ordena al
MNAC a retornar les pintures romàniques de la Sala Capitular del Monestir de Sixena
al seu lloc d’origen. La jutgessa qüestiona la legitimitat de la possessió de les pintures
per part del centre museístic català i assenyala que han ser considerades com un bé
immoble inseparable del monument nacional del qual van ser tretes. La resolució de 86
pàgines qüestiona l’actuació de Josep Gudiol i afirma que l’arrencada de les pintures
podria haver-se evitat el 1936 i que l’actuació de 1960 no calia perquè les restes ja
estaven protegides per la calç. Qüestiona, a més, l’existència d’un veritable contracte de
dipòsit entre les religioses i el MNAC, i asegura entre més que “ningún perito ha
afirmado la imposibilidad de trasladar las pinturas a la Sala Capitular ni que el
traslado vaya a suponer inexorablemente su pérdida”. El conseller de la Generalitat,
Santi Vila, ha anunciat que el Govern presentarà recurs a l’Audiència Provincial d’Osca,
i que el trasllat seria un risc, una temeritat i un veritable atemptat cultural en matèria de
patrimoni.
6 de juliol
Tots els grups parlamentaris catalans menys Ciutadans han registrat una resolució
al Parlament de Catalunya perquè les obres d’art de Sixena es quedin al MNAC i al
Museu de Lleida. La proposta de resolució es debatrà en el ple del Parlament que
començarà dimecres de la setmana que ve. La Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida
ha demanat explicacions al conseller Santi Vila.
7 de juliol
La consellera d’Educació i Cultura del Govern d’Aragó, Mayte Pérez, es va
mostrar ahir especialment contundent. Si Catalunya no remet el dia 20 d’aquest mes el
pla previst per al trasllat de les 97, sol·licitarà a la titular del Jutjat de Primera Instància
nº 1 d’Osca, Carmen Aznar, que enviï la Brigada de Patrimoni per recuperar les obres.
“Actuaremos sin contemplaciones”, va remarcar. Les declaracions de Mayte Pérez van
en la mateixa línia del que ja va dir el president del Govern, Javier Lambán.
11 de juliol
El patronat del MNAC (Ministeri de Cultura, la Generalitat i l’Ajuntament de
Barcelona) s’han reunit avui i han acordat: 1) Expressar “la voluntat de compliment de
la resolució judicial dictada per Jutjat d’Osca número 1 sobre les 97 peces d’art
provinents de Sixena, i “complir els tràmits administratius que exigeix la legislació
catalana” i que fan inassolible el termini del 25 de juliol. 2) Instar el director del MNAC,
Josep Serra, a adreçar-se al Jutjat d’Osca en els termes acordats al punt 1), tal com ho va
fer el conseller Santi Vila. 3) Interposar recurs d’apel·lació contra la sentència del 4 de
juliol de Jutjat número 2 d’Osca sobre les pintures murals. 4) Instar el director del
MNAC a encarregar amb caràcter urgent als serveis de restauració i conservació “un
estudi sobre els riscos que podria comportar el trasllat de les pintures murals” en quant a
la seva integritat i conservació.
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12 de juliol
Javier Lambán, ha enviat una carta a Mariano Rajoy per “demanar-li explicacions”
i “exigir el compliment i respecte a la legalitat i als aragonesos” i la seva “legítima
reivindicació” que l’art sacre torni al seu lloc d’origen. Lambán ha exigit a Rajoy que
ordeni “la immediata rectificació” del director general de Belles Arts, Miguel Ángel
Recio, com a membre del Patronat del MNAC. La posició d’aquest Patronat suposa
“una injusta presa de partit a favor de Catalunya en perjudici d’Aragó” i “una agressió a
la dignitat del poble aragonès” que el Govern de Lambán no està disposat a admetre.
13 de juliol
“El Parlament de Catalunya demana al Govern de la Generalitat que porti a terme,
d’acord amb les competències previstes en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei
de Museus i la Llei de Patrimoni Cultural Català, totes les accions que calguin per tal de
garantir que les obres d’art procedents del Monestir de Sixena, i que es conserven al
Museu Nacional de Catalunya i al Museu de Lleida, romanguin en aquests museus de
manera que continuïn formant part de les col·leccions inscrites dins del catàleg de
patrimoni cultural català.” Acord de tots els el grups excepte Ciutadans que s’abstingué.
14 de juliol
Centenars de persones han participat aquest dijous al vespre a la festa que ha tingut
lloc a la plaça de davant del Museu de Lleida sota el lema “Els Museus no es toquen”.
Han tingut lloc una vintena d’activitats, visites guiades, actuacions musicals, gegants i
castellers per reivindicar les 97 obres. Han intervingut l’escriptor Francesc Canosa i
Xavier Quintillà, portaveu de la Plataforma d’entitats culturals de Lleida. Entre altres
coses han expressat: “Demanem a la Generalitat que activi amb urgència els
mecanismes que li brinda el Parlament, el seu Estatut d’Autonomia i les lleis catalanes
de museus i de patrimoni cultural català i que obliguen la Generalitat a vetllar pels béns
patrimonials propis i garantir-ne el gaudi a les generacions futures”. Han estat presents
els portaveus dels grups municipals de la Paeria a excepció del grup de Ciutadans i
alguns parlamentaris. També escriptors, poetes i rapsodes i representants de totes les
entitats culturals. No han mancat els aplaudiments, crits d’independència i el cant dels
Segadors.

Manifestació davant Museu de Lleida “Els museus no es toquen”
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El president aragonès, Javier Lambán, s’ha reunit aquest matí amb la consellera
de Cultura, Mayte Pérez i l’alcalde de Villanueva de Sigena, Alfonso Salillas, per
analitzar la situació. Ha insistit que el Govern demanarà la presència de la Policia
Judicial per recuperar les obres si la comunitat veïna no les retorna. I ha advertit que les
relacions amb la Generalitat quedaran trencades si s’arriba a aquest extrem. El cas
podria “arribar a revestir una gravetat extrema des del punt de vista polític, en el cas que
s’incomplissin les sentències”. “Segurament seria, el primer fet explícit de desconnexió
de Catalunya respecte a Espanya”, ha afegit.

Reunió del president d’Aragó, l’alcalde de V. De Sixena i Cultura

15 de juliol
Segons el conseller Vila, la Generalitat ha demanat la nul·litat d’actuacions contra
la resolució provisional del jutjat d’Osca que ordena el lliurament dels béns el 25 de
juliol. I ha refusat traslladar a l’Aragó les 97 obres d’art, perquè no hi ha sentència
ferma.
16 de juliol
La Cambra aragonesa ha rebutjat la resolució aprovada pel Parlament català. Tots
els grups parlamentaris defensen el compliment de les sentències judicials.
18 de juliol
L’Ajuntament de Vilanova de Sixena ha presentat al Jutjat de Primera Instància
n.umero 1 d’Osca un escrit per sol·licitar la urgent execució de la sentència que ordena
a la Generalitat de Catalunya retornar els 97 peces del monestir reclamades, abans que
sigui “inexecutable”.
20 de juliol
El conseller Santi Vila ha comunicat a la jutgessa d’Osca la impossibilitat de
complir la sentència perquè s’oposa a la legislació catalana. També ha indicat davant

61

dels mitjans de comunicació, que s’incorporaran nous elements al litigi, la qual cosa
farà ampliar els terminis del procés.
22 de juliol
El president d’Aragó ha demanat contundència en el compliment de la sentència.
“La sentència s’ha de complir integrament” ha dit i ha amenaçat una vegada més amb
l’enviament de les brigades del Patrimoni artístic. Segons ha manifestat el president, el
Govern d’Aragó s’ha gastat més de 100.000 euros en la restauració i l’endreçament
d’una sala del l’antic dormitori i tenen una previsió de despesa de 300.000 euros per la
Sala Capitular.
25 de juliol
Les 97 peces d’art no han arribat a Sixena tal como ho havia anunciat el conseller
de la Generalitat, Santi Vila. Un equip de tècnics del Patrimoni d’Aragó les han esperat
tot el dia. Des de la conselleria de Cultura de la Generalitat han manifestat que demà
s’acordarà el trasllat de les 53 peces del MNAC. Sobre les 44 del Museu de Lleida s’ha
recordat que estan protegides sota la Llei de Patrimoni Català. El Govern d’Aragó
comunicarà al Jutjat número 1 d’Osca la no recepció de les peces per a que actuï en
conseqüència.
26 de juliol
A les 17 hores, les 53 peces o lots del MNAC han arribat al Monestir de Sixena. El
consell executiu de la Generalitat d’aquest matí havia ordenat la devolució provisional,
però ha acordat també no autoritzar la devolució provisional de les 44 obres del Museu
de Lleida.

Arribada del camió a Sixena Foto d’El Periódico de A.)
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La consellera de Cultura d’Aragó i l’alcalde de Vilanova de Sixena mostrant les peces
(foto d’ El Periòdico de A.)

27 de juliol
La Diputació de Lleida, que forma part del Consorci del Museu, defensa que la
demanda civil interposada divendres dia 23 de juliol pel Consorci contra l’Orde
Santjoanista podria arribar a paralitzar l’execució provisional del lliurament de les peces
conservades a Lleida. Aquest nou procediment judicial es basa en el dret de retenció que
preveu el dret civil català i, en especial, al fet que el Consorci, com a posseïdor de bona
fe de les peces durant anys i dipositari necessari, les ha preservat i conservat i, per tant,
tindria dret a retenir-les fins que li siguin tornades les despeses de manteniment,
conservació o millora que s’hagin derivat d’aquesta possessió i en rescabali la
Generalitat dels imports de les compres.
29 de juliol
El Govern de Catalunya ha presentat aquest divendres al Tribunal Constitucional
un recurs d’empara contra el trasllat provisional al Monestir de Sixena de les 44 obres
d’art en litigi ubicades al Museu de Lleida, que formen part de la seva col·lecció i estan
catalogades i protegides per la Llei Catalana de Patrimoni. En l’escrit presentat a l’alt
tribunal espanyol, s’argumenta que si el conseller de Cultura, Santi Vila, procedeix al
trasllat dels béns de Lleida a l’Aragó “incomplirà la normativa legal catalana”, posant-lo
“entre l’espasa i la paret”. Davant d’això, l’executiu reclama la suspensió “immediata”
de la sentència del jutjat d’Osca que obligava a traslladar les 97 obres d’art en litigi
abans del 25 de juliol passat, 53 de les quals –les emmagatzemades al MNAC- ja són a
l’Aragó. (ACN Barcelona).
29 de juliol
El Jutjat d’Instrucció nº 1 d’Osca ha reclamat a Catalunya, mitjançant una
providència, que executi l’ordre del passat 4 de juliol i torni les 44 peces que encara
retenen al Museu de Lleida, encara que sense exigir terminis ni accions concretes. La
magistrada únicament els adverteix “de les conseqüències” que pot tenir no fer-ho,
sense entrar en més detalls.
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2 d’agost
El Govern d’Aragó ha enviat una carta a la jutgessa d’Osca per demanar-li
l’execució íntegra de la sentència que exigeix la devolució de les 97 peces procedents
del monestir de Sixena. De moment només el MNAC ha retornat 53. L’Executiu
aragonès, en l’escrit que ha estat admès pel jutjat, s’interessa pel termini i per les
mesures concretes que prendrà per garantir el retorn de tots els béns.
1 de setembre
El Govern d’Aragó ha començat avui les obres de restauració de la Sala Capitular
per un import de 253.000 euros. El projecte de restauració té com a objectiu
condicionar la sala per albergar les pintures murals que actualment es troben al MNAC.
Els treballs consisteixen en substituir la coberta existent, en la consolidació i reforç
estructural dels arcs, la reposició de revestiments i fusteries i la dotació d’un sòl tècnic
elevat de pedra que permeti la dotació de futures instal·lacions necessàries.
2 de setembre
El Govern català ha presentar un recurs d’apel·lació contra la sentència del passat
cinc de juliol dictada pel Jutjat de Primera Instància número 2 d’Osca que obliga a la
devolució de les pintures murals de la Sala Capitular del monestir de Sixena. La
Generalitat “discrepa totalment” de la sentència ja que al seu entendre “no ha respectat
les normes processals ni constitucionals, ni tampoc les competències catalanes en
matèria de la protecció del patrimoni artístic dels seus museus; ni, entre altres, les
normes materials contingudes en Codi Civil i jurisprudència pel que fa als requisits de
l’acció reivindicatòria”. En el recurs s’assenyala a més que la Comunitat d’Aragó com a
demandant “no pot en cap cas al·legar una legitimació originària per la senzilla raó que
ella no és, ni ho ha estat mai, propietària de les pintures reivindicades, i la condició de
propietària ha pertangut a la comunitat de religioses de Sixena”
7 de setembre
L'Ajuntament de Villanova de Sixena ha acordat per unanimitat demandar per
difamació el conservador del Museu de Lleida, Albert Velasco, per assegurar en uns
articles periodístics, força documentats, que el Comitè local del poble amb l’ajuda d’uns
quants malfactors que van arribar al poble i d’alguns veïns, van ser els autors de
l'incendi del monestir el 1936 i no unes columnes d’anarquistes provinents de
Catalunya. Alguns investigadors asseguren que molts aragonesos formaven part de la
Columna Durruti.
14 de setembre
La Junta de Museus de Catalunya s’ha negat a acceptar la descatalogació de les
obres del monestir de Sixena que estan conservades al Museu de Lleida. Les 44 peces
del museu no poden ser disgregades de la col·lecció. Com la decisió de Junta de Museus
no és vinculant, però si preceptiva, el Departement de Cultura s’hi troba en un dilema:
seguir amb el procés de descatalogació fent cas omís de la Junta, incomplint la
legislació catalana, o incomplir la sentència de devolució de les obres.
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16 de setembre
Quinze especialistes en història contemporània han signat un manifest de suport a
l’historiador de l’art medievalista i conservador del Museu de Lleida, Albert Velasco,
davant els esdeveniments generats arran de la publicació dels dos articles. Els signants
defensen que els articles escrits per Velasco “demostren rigor científic, capacitat crítica
i un ús de les fonts escrupolós, sense manipulacions i tergiversacions de cap mena”.
Manifesten que amb els seus articles Velasco “només ha pretès exercir d’historiador i,
alhora, sortir al pas de les difamacions contra el president Companys publicades en un
mitjà de comunicació aragonès, en què se’l feia responsable de l’incendi del Monestir
de Sixena”. També rebutgen i lamenten que l’Ajuntament de Vilanova de Sixena hagi
acordat en un ple municipal presentar una demanda judicial contra Albert Velasco per
difamació, un tipus d’actitud que consideren “profundament irresponsable i indigna de
representants polítics, que criminalitzen la feina de Velasco i dificulten l’exercici lliure
de la nostra professió”. (Notícia de premsa).
25 de setembre
El restaurador de la Capella Sixtina, Gianluigi Colalucci, no veu tècnicament
possible el retorn de les pintures de la Sala Capitular al monestir de Sixena. Colalucci i
altres reconeguts experts en pintura mural alerten dels perills del trasllat. El restaurador
italià entén “filosòficament” les raons dels que en reclamen, en canvi, opina que hi ha
importants consideracions de tipus tècnic que desaconsellen el trasllat: “Les pintures
van ser tallades en molts fragments que estan muntats en suports de fusta i, per tornarlos a instal·lar, seria necessari recompondre'ls i refer-los, i això no garanteix que tots els
esforços de conservació que s’han fet fins ara tinguin un bon final.”
26 de setembre
El Govern d’Aragó i l’Ajuntament de Vilanova de Sixena han sol·licitat al Jutjat
número 2 d’Osca l’execució provisional de la sentència que ordena la devolució de les
pintures de la Sala Capitular de Sixena, després que hagi rebut les apel·lacions
presentades pels demandats, la Generalitat i el Museu Nacional d’Art de Catalunya .
18 d’octubre
La titular del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Osca ha advertit avui en una
interlocutòria el conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, i el director del
MNAC de responsabilitats penals si no tornen al Monestir de Sixena les 46 peces –dues
sense localitzar– dipositades al Museu de Lleida. En el text, la jutgessa desestima els
últims recursos interposats des de Catalunya per intentar evitar el compliment de la
sentència. El conseller de Cultura, Santi Vila, ha expressat que seria “una decisió
desproporcionada, traumàtica i de caràcter violent” que el Jutjat d’Osca “anés més
enllà” i el sancionés i fes executar el retorn dels béns de Sixena que encara romanen a
Catalunya.
23 d’octobre
Al voltant de mig miler de persones s’han reunit a les portes del monestir de
Sixena per exigir el compliment de les sentències judicials i el retorn de les obres que
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segueixen retingudes a Catalunya. La concentració ha comptat amb representants
polítics i veïns de Vilanova de Sixena i de la comarca. (foto El Periòdico de A.)

Concentració de polítics aragonesos i veïns de V. de Sixena a les portes del monestir

2 de novembre
La magistrada del Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 2 d’Osca ha ordenat
l’execució provisional de la sentència dictada el 4 de juliol passat que condemna el
MNAC a lliurar les pintures de la Sala Capitular de Sixena. La magistrada insta el
MNAC perquè en el termini de vint dies comuniqui al jutjat com procedirà a desmuntar
les pintures, en quines condicions es procedirà al trasllat i que determini què tècnics
intervindran en aquestes actuacions. La Generalitat de Catalunya ho ha qualificat tot
com a un gran despropòsit. D’altra banda, la jutgessa denega l’admissió a tràmit de la
petició d’execució de sentència sol·licitada per l’Ajuntament de Vilanova de Sixena.
El conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, ha assegurat que “sota cap
circumstància" autoritzarà la sortida del MNAC d’aquestes obres i que “és una temeritat,
una imprudència i un atemptat en matèria cultural traslladar aquestes pintures”, i ha
mantingut que, en base a aquests riscos, els murals no sortiran del MNAC “assumint jo
totes les responsabilitats i conseqüències”.
4 de novembre
El MNAC presentarà davant la jutgessa d’Osca, que ha ordenat la devolució de les
pintures de la Sala Capitular, un informe sobre els greus riscos que patirien les peces si
es canvien d’emplaçament. El text, segons avancen, estarà avalat per la comunitat
científica. L’objectiu d’aquesta mesura és blindar la sortida de l’obra, cosa que també
esperen aconseguir recaptant la simpatia dels especialistes internacionals amb un
congrés sobre el tema.
7 de novembre
El jutjat núm. 2 de Rubí (Barcelona) ha admès a tràmit la demanda del Consorci
del Museu de Lleida contra l’orde santjoanista de Sixena, presentada el 20 de juliol, per
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a demanar despeses de conservació i manteniment de les 44 obres reclamades pel
Govern d’Aragó.
8 de novembre
El conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, ha rebut avui el requeriment
del Jutjat d’Osca que l’amenaça amb responsabilitats penals pel litigi de les obres de
Sixena. “Quedo advertit de responsabilitats penals per complir les lleis del meu país”,
ha subratllat Vila al seu compte de Twitter. La consellera de la Presidència de la
Generalitat, Neus Munté, ha mostrat aquest migdia la solidaritat del Govern amb el
conseller de Cultura, Santi Vila, en la defensa de les obres de Sixena i ha deixat clar que
es tracta d’una decisió col·legiada del consell executiu a més de denunciar la “virulència”
de les accions judicials.
La consellera d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó, Mayte Pérez, ha
reclamat a l’executiu català “que es deixi de focs d’artifici” i “compleixi les sentències”
que l’obliguen a tornar tant els 97 béns del Monestir de Sixena —dels quals ja n’ha
lliurat 53—, com les pintures murals.

Reunió del govern de la Generalitat

11 de novembre
La Junta de Museus de Catalunya ha aprovat una resolució per la qual declara com
a museu d’interès nacional el Museu de Lleida, perquè considera que les col·leccions
d’aquest museu reuneixen un conjunt de béns culturals que comprenen gairebé totes les
èpoques de la història i de l’art de Catalunya, i que queda patent a través d’objectes
d’“altíssim” nivell. La dita resolució ressalta “la permeabilitat de la cultura catalana cap
a les zones més pròximes d’Aragó, amb una important influència mútua”.
14 de novembre
Un informe tècnic encarregat pel MNAC adverteix de les “pèrdues irreparables”
que podrien patir les pintures de la Sala Capitular si són traslladades al seu lloc
d’origen, ha explicat el director, Pepe Serra, aquest dilluns en roda de premsa. Serra
s’ha referit al conjunt pictòric com un “malalt en coma”, que va ser recuperat en un acte
de salvament patrimonial en la Guerra Civil, i les conclusions científiques parlen de la
fragilitat extrema i del perill potencial de fragmentació del conjunt mural per qualsevol
vibració i manipulació. A l’informe han participat l’Institut de Ciències de la Terra
Jaume Almera del CSIC, el Laboratori de Microbiologia de la Universitat Autònoma de
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Barcelona (UAB) i Centres Científics i Tecnològics de la de Barcelona (UB), de la
Politècnica de Catalunya (UPC) i del Laboratori de Conservació de la Diputació de
Barcelona. “Ja no són pintures murals des de fa molts anys, sinó que és un conjunt
pictòric”, ha explicat la cap de Restauració i Conservació Preventiva del MNAC, Mireia
Mestre, que ha dit que després de tot el procés de restauració només es pot veure el 18%
de les pintures originals cremades.

Reunió de Pepe Serra, director del MNAC amb tècnics i experts

Cal aclarir que quan es diu que les pintures murals han sortit varies vegades del
MNAC, només, segons algunes informacions, set plafons van anar al Metropolitan de
Nova York l’any 1970, tres plafons a la Hayward Gallery de Londres l’any 1984 i els
mateixos al MOMA l’any 1997. Dubto molt que amb els coneixements i la cura d’ara es
pogués repetir la participació en cap exposició, encara que fos amb tan petita
representació. És ben sabut també que d’ençà de finals del 80, període d’importants
obres al MNAC, els panells, desmuntats en grans peces, van romandre emmagatzemats
cinc o sis anys fins la seva col·locació al nou espai. No cal tenir cap dubte sobre la cura
de com es farien els treballs i que cap pintura es va arrencar del seu suport.
18 de novembre
El president del TSJ d’Aragó, Manuel Bellido, preguntat per la qüestió dels béns
de Sixena, ha assegurat que les nombroses implicacions i qüestions de rellevància, tant
tècniques com de diferent àmbit, obliguen a deixar que l’assumpte “segueixi el curs
corresponent”, però va insistir en què les resolucions dictades per la jutgessa considera
que “s’han de respectar”. “Aquest és un supòsit en què si s’hagués resolt en instàncies
polítiques entre els governs d’Aragó i Catalunya, hagués estat més senzill que portar-lo
a l’àmbit judicial. També ha dit que “caldria emprendre en aquesta legislatura la
reforma per afavorir la «despolitització» de la justícia, o la «no judicialització» de la
política.
22 de novembre
El Consell de Govern de la DGA ha aprovat signar un acord amb les monges
Germanes de Betlem i de l'Assumpció de la Verge i de Sant Bru per ampliar l’horari de
visita de Sixena al públic. Sembla que al mes de desembre obriran portes els divendres,
dissabtes i diumenges de 10 a 14 i de 17 a 20 hores. En qualsevol cas l’acord l’han de
signar també l’Ajuntament de Vilanova i la Comarca dels Montnegres.
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28 de novembre
Si el lector, gairebé esgotat, ha pogut arribar fins avui 28 de novembre d’aquest
dietari, seguint el reguitzell de resolucions judicials, interlocutòries, protestes i
reclamacions de les institucions implicades, manifestacions ciutadanes i demés, es
trobarà ara amb unes línies de contingut força diferent. En repassar els mitjans de
comunicació d’ençà fa més d’una setmana no he trobat cap informació referida a Sixena.
Malgrat que alguns mitjans van avançar ahir una explícita ordre de confiscació
immediata, la notícia sembla que no era certa, només es van produir unes declaracions
de l’advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena. He decidit, per tant, dedicar un
temps a certs fets històrics que, tractats breument, però respectant el rigor històric, es
poden convertir en anècdotes distretes o fets curiosos per al lector, en tant que el poden
convidar a la reflexió. En tot cas l’hi seran menys avorrits que el dietari que els
precedeix.
Un robatori
Seria el començ de l’any 1785 quan la priora María Francisca Ric Pueyo va
presentar un projecte a la Real Academia de San Fernando que pretenia una completa
restauració del Monestir de Sixena. Les causes no eren altres que els sempiterns
problemes d’insalubritat del cenobi per les humitats i el desgavell d’edificacions de mal
gust que les priores o sores de cases benestants es van anar construint a sobre del
claustre o afegides als murs de les edificacions històriques, fins i tot, al costat o a sobre
l’església. De fet, el projecte signat per l’arquitecte de Montsó, Francisco Roda,
contemplava una completa restauració, altrament dit, gairebé la construcció d’un nou
monestir. Tot ens fa pensar que si s’haguessin dut a terme les obres, l’església, la Sala
Capitular i altres estances romàniques haurien pogut anar parcialment a terra, o
s’haguessin produït impensables canvis devastadors de l’històric conjunt romànic.
Un fet malaurat, o podríem dir l’atzar, va salvar la Sixena romànica: el 16
d’octubre del 1795 es va produir el robatori dels cinquanta mil escuts que tenia la
comunitat per finançar l’obra. El projecte va passar a millor vida i Sixena va seguir
convivint amb les humitats i les pedres sauloses. Dels onze malfactors del robatori –cinc
castellans, un navarrès, un francès, dos bascos, un valencià i un aragonès– que van
intervenir en el violent assalt del convent i posterior robatori, tres no van ser detinguts,
cinc condemnats a mort –un d’ells l’aragonès Joaquín Canales, coneixedor del terreny– ,
un desterrat a Filipines, un altre a Ceuta, i l’últim va morir a la presó de Saragossa l’any
1799. De debò, no hi va participar cap català.

Construccions sobre el claustre. Aquarel·la de Valentín Carderera (1867?)
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La Guerra del francès
La priora María Francisca Ric va haver de sofrir també les conseqüències de les
tropes franceses, les quals el 1809 van incendiar part del convent i van destruir algunes
estances. Cal dir que el 1808 ja s’havien habilitat part de les estances com a caserna de
les tropes espanyoles. El que va rebre la pitjor part va ser el sepulcre dels cavallers
aragonesos caiguts en la batalla de Muret, que va estar totalment destrossat per les
tropes franceses. Abans de deixar les monges el convent, la priora va haver de lliurar als
francesos joies, “iocalia” i el famós robí de la Verge, entre més. En acabar la guerra la
comunitat va retornar al convent, en bona part espoliat, tot i que els invasors francesos
van ser més respectuosos amb les pintures de la Sala Capitular que l’eterna humitat
provinent de les aigües del riu Alcanadre.
La Desamortització
Abans de fer cinc cèntims sobre la Desamortització, cal dir que molt probablement en
el transcurs de 1834 van haver-hi dos incendis més a Sixena. Sembla que els incendis
han perseguit Sixena fatalment. Com a conseqüència del Decret de Desamortització del
8 de març de 1836, es va produir l’exclaustració de les 32 monges –només en van restar
tres al convent– i van ser venuts els béns arrels a particulars. Podem suposar que el
terrabastall que es produí a Sixena seria gran, tot i que la poca estima per l’art religiós a
l’època va esdevenir com a gran protector de les obres d’art i pintures del cenobi
montnegrí. A l’agost de 1854 la parròquia de Sant Pere de dins del monestir va ser
assaltada per una “turba de gent” de Vilanova de Sixena, recolzada per gent de Sena i
van retenir el rector, Posidonio Bernús. Al dia següent vint homes de la Ribera del
Cinca van cremar llibres, escriptures i documents de propietat i cobrament.
Després de ser declarada nul·la la desamortització de Sixena i sent priora donya
Rafaela de Ena (1857-1875) va tornar la comunitat de religioses, quedant sota la
jurisdicció del bisbe de Lleida, completament desvinculada del “Gran Castellan”
d’Amposta. Per a les poques monges retornades no acabarien els problemes i en
començarien de nous. El lector es pot fer càrrec de l’estat del convent després de
incendis, abandonament i assalts. Les restauracions i sanejaments dels anys 50 del segle
dinou –dotze mil “reales de vellón”– no van soluciona gran cosa, perquè en 1915
l’arquitecte diocesà de Lleida, Francesc de Palma, va haver de fer una nova revisió que
donava compte del progressiu deteriorament del monument i especialment de les
pintures de la Sala Capitular. Es tenen notícies sobre la importància d’aquesta última
restauració.
Acabo aquestes línies mes allargades del que pensava en el seu començament, amb
unes consideracions, més enllà de l’anècdota, que demostren la poca estima i
desconeixement que podien tenir de les pintures de la Sala Capitular algunes persones
influents i “documentades”. Em refereixo al Diccionari de Pascual Madoz (1846-1850).
Dins de les 5 pàgines destinades a Sixena, en les quals descriu acuradament el lloc,
fundació, regles de l’orde, església i portada, tombes i quadres, només diu de la Sala
Capitular: “La única pieza notable és la capitular, rica en pinturas y adornos que por
su construcción y artesonado pertenece al siglo XVI” (copia literal d’alló que havia
escrit José María Quadrado al 1844 en Recuerdos y bellezas de España). Només parla
d’adorns i pintures sense referir-se a la seva qualitat romànica; es clar, com les atribueix
al segle XVI... A Mariano de Pano y Ruata, tot i que va ser el veritable descobridor dels
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frescos de la Sala Capitular, l’interessen per la seva dimensió religiosa, tot i que
artísticament no li acaben de fer el pes. I així, escriu en El Real Monasterio de Sijena, su
història i descripción, Lérida 1883, que no poden ser romànics ni del segle XII, però
tampoc del XVI, en tot cas els cataloga com del XIV. Cal recordar que ell va ser el que
va treure l’enlluit i arrebossat de les pintures del tester sud, perdudes totalment en
l’incendi de 1936. De debò, les pintures de la Sala Capitular van començar
paradoxalment a interessar després de la seva malmesa per l’incendi del 1936, quan de
les restes, els colors blaus eren negres, els verds, marrons i la resta, terrosos sense
brillantor.
30 de novembre
Tornem-hi al procés: en una diligència d’ordenació, dictada ahir per la secretària
del Jutjat número 2 d’Osca, invocant l’article 701 de la Llei d’Enjudiciament Civil, que
li atorga potestat per demanar l’auxili de la força pública, si cal, per entrar en llocs
tancats, demana autorització a la jutgessa per entrar a l’espai museístic, confiscar els
béns (44 peces del Museu de Lleida) i lliurar-los a la comunitat de monges del monestir
de Sixena La consellera de Cultura, Maite Pérez, ha manifestat: “Estem molt satisfets
amb la nova decisió, és la peça definitiva que tanca tot el cercle”.
El MNAC va demanar ahir a la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 2 d’Osca, Silvia Ferreruela, que li concedeixi deu dies més de termini per
contestar a l’ordre de 2 de novembre en la que s’hi instava a comunicar-li qui i com
traslladarà les pintures murals. La Sala Capitular a Sixena segueix en obres.

Obres al sostre de la Sala Capitular i altres. Finals de novembre del 2016

Nota
Tanco provisionalment el relat, esperant noves actuacions judicials i de les parts,
que aniré incorporant en blocs, a mesura que es vagin produint, amb alguns afegitons
meus. Mentre tant seguiré el relat en un altre document que denominaré “Seguiment de
LES PINTURES I OBRES D’ART DE SIXENA: UN RELAT INTERMINABLE”
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Cigonyes “crotorant”. Fot. de J. M. Gràcia (2012)

Lloc de la tomba de Muret. Fot. de J. M. Gràcia (2012)
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9. Protagonistes principals dels trasllats de les obres de Sixena a Lleida
i Barcelona
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Orde de Comanadores de Sant Joan de Jerusalem. Reial Monestir de
Santa Maria de Sixena, fundat el 1188 per Sança de Castella, muller
del rei d’Aragó Alfons el Cast. Deixaren difinitivament el convent el
1972 i visqueren a Valldoreix . Només queda a Espanya una petita
Comunitat a Àlaba.
Priores de Sixena
María Pilar Samitier (Barbastro, 1867 – Sixena, 1952)
Angelita Opi (Laluenga, 1906 – Valldoreix, 1974)
Priora de Valldoreix
María Pilar Sanjoaquin, morí el 2005
Bisbe Josep Messeguer i Costa (Vallibona-Castelló, 1843 – Granada,
1920)
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal (MdLL). Creat el 1997 amb
nou edifici el 2007, abans Museu Arqueològic del Seminari
Diocesà de Lleida, creat el 1883.
Actualment format pel consorci: Generalitat de Catalunya,
Diputació i Ajuntament de Lleida, Consell Comarcal del Segrià i
Bisbat de Lleida.
Josep Gudiol i Ricart (Vic, 1904 - Barcelona, 1985). Historiador de l’art i
Arquitecte.

Joan Ainaud de Lasarte (Barcelona, 1919 - Barcelona, 1995).
Doctor en història i crític d’art.

Bisbe Ramon Malla i Call (Seu d’Urgell, 1922 - Lleida, 2014).

Mossèn Jesús Tarragona Muray (Torrelameu, 1925).
Responsable del Museu de Lleida.
Delegat del Patrimoni Artístic de La diòcesi de Lleida.
Altres càrrecs
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), creat el 1990 i
reobert el 1995.
Abans Museu d’Art de Catalunya des del 1934.
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12. 1 ANTIC I NOU BISBAT DE LLEIDA

Imatge de: enciclopedia.cat
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12. 2. PLÀNOL DEL MONESTIR DE SIXENA

84

12. 3. VISTA AÈRIA ABANS DE LES RESTAURACIONS
DE LA SALA CAPITULAR I ELS DORMITORIS
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Gràcia i Zapater, Josep Miquel (la Codonyera, Terol, 1941),
resideix a Esplugues de Llobregat des de 1980 i manté casa a la
Codonyera, economista de formació i professió, ha estat
president de l’Associació Cultural del Matarranya del 2007 al
2010. Poeta de vocació tardana, ha editat els poemaris Davall
d’una olivera (2002), Reflexions i abstraccions. XXXIII poemes
(2005), Vers a vers a Barcelona (2005) —premi Guillem
Nicolau de 2004—, Fets i temps de la Codonyera (2005), Dietari
en groc (2008) ) —premi Guillem Nicolau de 2007— i Si les
pedres parlaren / Si la piedras hablasen (2008), Pasqual Andreu,
lo Florit (Lo Floro en vers) (2010). Ha publicat poemes en les
obres col·lectives/Antologies: Galeria ebrenca (2009), Cobles
d’anar i tornar (2009) Lletres de casa (2009), Roda la mola
(2009), L’arbreda ebrenca (2010) i VI i VII Mostra Oberta de
Poesia d’Alcanar (2015, 2016). Presentà el 2004 l’exposició —i
catàleg— Finestrons i finestretes, conjunt de peces plàstiques on
es fusionen textos poètics, fotografies i fustes velles; el 2007 De
la cuina al marc, fusió de pintura i estris sobre fusta; i
posteriorment, altres col·leccions com Versos en color, Vencills,
Marcs vells... Col·labora habitualment com a articulista i cronista
a Temps de Franja —en ocasions amb el pseudònim Lluís
Roig— i, formant part del col·lectiu Lo Cresol, en català al
Diario de Teruel. Ha col·laborat en les revistes locals Lo Portal,
La Comarca i Kalat-Zeyd. Manté el bloc Lo Finestró (més de
160.000 vistes en 8 anys). Escriu també en castellà regularment a
la secció d’opinió del Diario de Teruel i La Comarca.
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