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Jesús entre els doctors de la llei.  

Retaule major del monestir de 
Sixena. Museu de Lleida (dipòsit 
del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya).



L’activitat es dedicarà a un dels pintors 

més enigmàtics del segle XVI en els regnes 

hispans, el Mestre de Sixena, autor de dos 

retaules per al monestir de Santa Maria de 

Sixena, avui conservats dispersos. Aprofitant 

el dipòsit que el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya ha efectuat al Museu de Lleida 

d’un dels compartiments del retaule major 

del monestir, el de Jesús entre els doctors de 

la llei, la jornada reunirà especialistes que 

s’han ocupat del pintor i la seva obra, amb 

l’objectiu de posar en comú resultats recents 

i inèdits de les seves recerques, que con-

tribuiran a conèixer millor l’artista i el seu 

context.

El MEstrE dE sixEna:  
El pintor i El sEu  
contExt

< Sant Pere (detall). 

Retaule major del monestir de 
Sixena. Museu de Lleida.

> Sant Ambròs.  

Retaule major del monestir de 
Sixena. Museu de Lleida.



Programa

El MEstrE  
dE sixEna:  
El pintor  
i El sEu  
contExt

9.30-10.00 h
rebuda i acreditació dels assistents.

10.00-10.15 h
presentació de la jornada
a càrrec de Josep Giralt i Balagueró, 

director del Museu de Lleida.

10.15-10.45 h
«El Mestre de sixena i els pintors valencians del 
seu temps: el Mestre d’alzira, Fernando Yáñez i 
Fernando llanos».
a càrrec d’Elena Toló, 

Universitat de Lleida.

10.45-11.15 h
«referentes europeos en la obra del Maestro de 
sijena».
a càrrec de Carmen Morte, 

Universidad de Zaragoza.

11.15-11.45 h: pausa-cafè.

11.45-12.15 h
«El monestir de sixena i les vendes de patrimoni 
artístic».
a càrrec de Carmen Berlabé,

Museu de Lleida.

12.15-12.45 h
«El retaule major del monestir de sixena i el mercat 
de l’art».
a càrrec d’Alberto Velasco,

Museu de Lleida.

12.45-13.15 h
debat sobre les intervencions del matí.

13.15-15.00 h: pausa-dinar.

15.00-15.30 h:
«Jesús entre els doctors de la llei: estudi tècnic».
a càrrec de Núria Pedragosa

Museu Nacional d’Art de Catalunya.

15.30-16.00 h
«Els compartiments del retaule major del monestir 
de sixena al Museu de lleida: estudi tècnic».
a càrrec de Núria Gilart,

Museu de Lleida.

16.00-16.30 h
«la Epifanía del retablo de sijena: estudio técnico 
y analítico».
a càrrec de Rafael Romero i Adelina Illán,

Icono I & R.

16.30-17.00 h
«El dibuix subjacent al retaule major de sixena: 
els compartiments dels museus de lleida, osca i 
saragossa».
a càrrec d’Isidre Puig,

Universitat de Lleida.

17.00-17.30 h
debat sobre les intervencions de la tarda.

17.30-18.00 h
Visita conjunta a l’espai del Museu de lleida on 
es troben exposats els compartiments del retaule 
major del monestir de sixena.
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inscripció
Cal enviar un correu electrònic a l’adreça 
museu@museudelleida.cat, en què s’indiquin les dades 
personals, el DNI i la institució o el lloc de treball.  
La inscripció és gratuïta. 

places disponibles
80 places

coordinador científic

Alberto Velasco,

Museu de Lleida

organitza


