
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imago Urbis. La Lleida del segle XVI 

Museu de Lleida 

del 25 de febrer al 12 de juny de 2022 

 

 
 



L’exposició “Imago Urbis. La Lleida del segle XVI” ens mostra la imatge d’una ciutat 
esplendorosa, viva i activa, que ha tancat el cicle de la ciutat medieval i just abans de la 
transformació deguda als conflictes bèl·lics internacionals dels segles XVII i XVIII, que 
portaran la ciutat a un col·lapse del qual no es recuperarà fins gairebé 200 anys després. La 
Lleida del segle XVI supera els 6.000 habitants, amb una ocupació del sòl urbà molt 
intensa, i té una important activitat comercial, no només amb els territoris adjacents, sinó 
també amb Flandes o Itàlia. Amb una destacada zona agrària i industrial, Lleida és la 
quarta ciutat més poblada de la Corona d’Aragó. 

La mostra, comissariada per les conservadores del Museu de Lleida, Esther Balasch i 
Carmen Berlabé, exposa la reproducció a gran escala d’un important document, conservat 
a la Biblioteca Nacional d’Àustria: un dibuix de la ciutat de Lleida, realitzat per Antoon van 
den Wijngaerde el 1563, per encàrrec del llavors rei d’Espanya, Felip II, i que dona la idea de 
la importància de la ciutat en aquell moment. A més, s’exposarà per primera vegada el 
conjunt sencer de l’anomenat tern del papa Calixt III i un Eccehomo procedent del convent 
dels agustins de Cappont.  

L’exposició compta, a més, amb préstecs de la Paeria de Lleida, l’Arxiu Arqueològic de 
Lleida, la Biblioteca Pública de Lleida i el Museu del Disseny de Barcelona.  

Els textos de la mostra estaran accessibles en francès, anglès i castellà a través de codis 
QR, que estaran disponibles a l’inici de l’exposició. 

 

Al llarg de les primeres dècades del segle XVI Catalunya i Lleida s’havien recuperat de la greu crisi 
política, social i econòmica de la segona meitat del segle XV, provocada per la Guerra Civil catalana dels 
anys 1462-1472. Aquell redreç va tenir lloc en un context de desplaçament de l’eix polític i econòmic 
europeu vers l’Atlàntic, arran de l’arribada a Amèrica, i la pèrdua de pes polític i econòmic de la Corona 
d’Aragó dins l’ampli conglomerat de dominis controlats per la monarquia hispànica. 

Lleida, ciutat de mida mitjana en el context peninsular, va retrobar una certa puixança durant la resta 
de la centúria. Aquella prosperitat va venir del control sobre el ric rerepaís agrícola. Els seus productes, 
juntament amb una nova empenta de la producció tèxtil, van permetre una activitat comercial que, 
sense l’esplendor del passat, va mantenir Lleida connectada no només amb els regnes i territoris 
adjacents, sinó també amb Flandes o Itàlia. 

 

 

 

 

 

 



El primer àmbit de l’exposició parla dels objectes de luxe i les influències foranes. Molts d’aquests 
objectes es trobaven a les taules de les cases més benestants de la ciutat. Eren objectes que formaven 
part de vaixelles de producció local, decorades en blau, però també d’altres decorades amb reflex 
metàl·lic, arribades de llocs més llunyans. La ceràmica decorada amb reflex metàl·lic és una tècnica 
procedent del món àrab que arriba a finals del segle XIV a Manises i més endavant a Reus i a Barcelona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plat 
Taller de Manises 
Pisa, reflex daurat 

Darrer quart del segle XV – primer quart del segle XVI 
Museu de Lleida. Dipòsit del Museu del Disseny de Barcelona 

 

Altres objectes de luxe tenien a veure amb el culte i arribaven des dels Països Baixos. Del taller de Dirk 
Bouts i, posteriorment, del seu fill Albrecht, a Lovaina, en sorgiren nombroses produccions, com 
l’eccehomo, que es difongueren arreu d’Europa a través de còpies com la procedent del convent dels 
agustins, al barri de Cappont de Lleida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eccehomo 
Anònim (còpia de Dirk Bouts o d’Albrecht Bouts) 

Pintura a l’oli sobre fusta 
Segle XVI 

Museu de Lleida 
 

 

 

 



El segon àmbit destaca l’església de Sant Joan com a escenari de canvis. L’església i la plaça on 
s’ubicava, al bell mig de la ciutat, van ser l’escenari de grans celebracions. Allà s’hi celebrava el mercat i 
va esdevenir el centre neuràlgic de les activitats econòmiques. Al barri s’hi van establir nobles, cavallers, 
juristes i mercaders i també s’hi ubicava la Paeria, el centre del poder municipal. L’església va ser 
bastida al segle XIII, i al llarg del temps va viure diferents reformes i ampliacions. Era l’església 
parroquial més important de la ciutat, i allà hi van treballar pintors de la talla de Pere Garcia de 
Benavarri, autor del retaule major realitzat al segle XV, o l’escultor Damià Forment (documentat a 
Lleida l’any 1530) i el seu taller. 

 

 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decapitació de Sant Joan Baptista 
Compartiment del retaule major de l’antiga església de Sant Joan de Lleida 

Pere Garcia de Benavarri 
1473-1482 

Museu de Lleida. Dipòsit del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Epifania 
Damià Forment (atribuït) 

1525-1530 
Museu de Lleida 

 

 

El prestigi de la parròquia podria explicar la tradició que lliga un sumptuós tern, custodiat en aquesta 
església, amb el primer papa Borja, Calixt III. Al bell mig de la sala d’exposicions temporals trobem 



exposat, per primera vegada complet, l’excepcional conjunt del tern anomenat “del papa Calixt 
III”. 

Hi ha una tradició que ha volgut que aquest tern fos un regal d’aquest papa a la parròquia de Sant Joan. 
Alfons de Borja (1378-1458) va estudiar a l’Estudi General, i després hi va exercir docència, a més de ser 
beneficiat de Sant Joan des de 1408. Però no hi ha cap document que corrobori aquest suposat regal. La 
cronologia del tern és molt posterior a la vida del papa. 

El conjunt està compost per una casulla, dos dalmàtiques, una capa pluvial amb el seu capelló, dos 
collarins, dos estoles, un cobrecalze, un maniple i una bossa de corporals, dels quals, a l’exposició 
permanent del museu, habitualment, s’exposen una dalmàtica i un collarí. Un dels elements més 
interessants del conjunt és el capelló que complementa la capa pluvial, amb una interessant iconografia 
que representa la Sagrada Família i sant Joanet amb el gest de silenci, que troba l’antecedent en un 
dibuix de Miquel Àngel, conegut com la “Madonna del Silenzio” (cap a 1538-1540). 

Respecte a l’estudi tècnic del conjunt, cal remarcar que tots els elements són fets amb un mateix teixit. 
Tècnicament és un lampàs de fons ras, amb trama de fons de seda i trames decoratives de fils de seda, 
d’or i d’argent. En la confecció del tern s’hi poden distingir dos fases: una primera, de confecció de les 
peces amb teixits, que, per les característiques tècniques, de patrons i de dissenys plenament 
renaixentistes, se situaria al segle XVI, i una segona, el 1623, amb l’afegitó d’alguns brodats i dels escuts 
amb el símbol heràldic del papat. 

 

 

 

 

 

Capelló 
Segon-tercer terç del segle XVI – primer terç del segle XVII 

Museu de Lleida 
 

Un dels elements més espectaculars de l’exposició és la reproducció a gran escala de la “Vista de la 
ciutat de Lleida” (1563), d’Antoon van den Wijngaerde, un dibuix l’original del qual forma part de l’àlbum 
que es conserva a l’Österreichische Nationalbibliothek de Viena (Àustria). Aquesta ciutat dibuixada 
va ser executada des de l’actual barri de la Bordeta per Antoon van den Wijngaerde, un dibuixant 
flamenc que va rebre l’encàrrec del rei d’elaborar una sèrie de vistes de les ciutats més notables de la 
Península. La vista de Lleida mostra una ciutat que domina un paisatge de camps i s’estén pels vessants 
del turó, articulada entorn del riu. Dalt del turó hi destaquen les principals institucions del poder: el 
Palau del Rei i la Catedral. Al dibuix s’hi identifiquen, també, les esglésies de Sant Llorenç, Sant Martí, 
Sant Andreu, Sant Joan i la Magdalena, centres articuladors de les parròquies, que es configuren com a 
barris. I, a més, hi destaquen diferents convents: en primer terme, el de Sant Agustí; al pla, el de Santa 
Clara, i en un turó ben diferenciat, l’antiga comanda templera de Gardeny. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vista de la ciutat de Lleida 
Antoon van den Wijngaerde 

1563 
Viena, Österreichische Nationalbibliothek 

 

El següent àmbit parla de l’humanisme a Lleida, que va arribar a la ciutat gràcies als bisbes Jaime 
Conchillos, Ferran de Loaces i Antoni Agustí, que van destacar pel seu nivell intel·lectual i la seva tasca 
al capdavant de l’església lleidatana. L’humanisme va ser un moviment intel·lectual basat en un interès 
renovat per la cultura clàssica i en l’home com a individu harmònic i complet, i que es va estendre arreu 
gràcies a la impremta. 

Els tres bisbes abans esmentats es van preocupar per quatre qüestions principals: l’educació, amb 
l’impuls de noves càtedres a l’Estudi General de Lleida; la renovació i depuració de la doctrina i els 
costums, en consonància amb el corrent de reforma que va culminar en el Concili de Trento; l’interès 
per les obres socials i de beneficència, que es va concretar en la millora dels hospitals, i el mecenatge de 
les arts. 

Per il·lustrar aquest àmbit, s’hi exposen dos dels tapissos de la col·lecció de quinze que conserva el 
museu. Es tracta d’”El faraó restitueix Sara a Abraham” i “Uries s’acomiada de Betsabé”, habitualment 
conservats a la reserva del museu i que no s’havien exposat des de la gran mostra de tapissos que va 
tenir lloc a la Seu Vella l’any 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uries s’acomiada de Betsabé 
Sèrie “David i Betsabé” 
Brussel·les, 1530-1540 

Museu de Lleida 



 
L’últim àmbit enllaça l’esplendor de la Lleida del segle XVI amb el convuls segle XVII. Lleida passa de 
ser la quarta ciutat del Principat en habitants, uns 6.000, a ser una ciutat petita i sense rellevància, a 
causa de diferents crisis que la van sacsejar. 

A principis del segle XVII l’increment demogràfic es va estancar. El 1610 havien estat expulsats els 
moriscos, l’activitat econòmica s’havia començat a alentir i s’havia incrementat el descontentament 
social i econòmic, coincidint amb un context internacional molt convuls. Europa es dessagnava pels 
enfrontaments bèl·lics, directament o indirecta relacionats amb la pugna entre França i la monarquia 
hispànica per la supremacia al continent. Les guerres van coincidir, a més, amb onades de pesta i fam. 

Per sostenir l’esforç bèl·lic, la monarquia hispànica va augmentar la pressió fiscal i militar sobre els seus 
territoris, cosa que propiciaria l’esclat de nombroses revoltes. La de Catalunya, iniciada el 1640, va ser 
esclafada el 1652, fet que donà peu a una profunda crisi. 

En aquest àmbit s’exposen un breviari alcorànic, procedent de Seròs, i un llibre de narracions religioses 
aljamiades, procedent d’Aitona, tots dos dipositats al museu per la Biblioteca Pública de Lleida. Així 
mateix, es mostra el quadre “Socors de la plaça de Lleida”, una còpia de l’obra de Pieter Snayers (1646), 
que habitualment es troba a l’escala principal de l’edifici de la Paeria. Per últim, s’exposen un conjunt de 
matriu i motlles per a exvots i segells, realitzats pel Taller de Cappont, cedits per l’Arxiu Arqueològic de 
Lleida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socors de la plaça de Lleida 
Alejandro Fernández 

Pintura a l’oli sobre llenç 
1964 

Còpia de l’obra de Pieter Snayers (1646) 
Ajuntament de Lleida 

 

 

 

 

 



Activitats al voltant de l’exposició 

El museu ha organitzat un seguit d’activitats al voltant de la mostra, a més d’oferir un itinerari educatiu 
adreçat a tots els cicles educatius, que estarà disponible des de l’1 de març al 12 de juny de 2022. 

El llistat d’activitats inclou un cicle de conferències, que comença el 8 de març, amb la xerrada “Imago 
Urbis. La Lleida del segle XVI”, a càrrec d’Esther Balasch, i que es farà al Centre Assistencial de Sant Joan 
de Déu-Almacelles, adreçada als usuaris d’aquesta institució. L’activitat s’emmarca en el conveni de 
col·laboració entre el Museu de Lleida i Sant Joan de Déu, que promou la integració de col·lectius en risc 
d’exclusió. La següent conferència serà el 21 d’abril i anirà a càrrec de la historiadora de l’art i 
especialista en teixits i indumentària, Rosa M. Martín, que parlarà del tern anomenat del papa Calixt III. 
Per últim, l’arqueòloga i cap de la Unitat Tècnica de l’Arxiu Arqueològic de l’Ajuntament de Lleida, Ana 
Loriente, parlarà sobre les excavacions dels barris de la Magdalena i de Cappont el 19 de maig. 

El dijous 7 d’abril se celebraran les 10es Nits Gastronòmiques, dedicades al Llibre de Coc i la cuina del 
XVI. Com sempre, es combinarà una visita a l’exposició i un sopar temàtic, en aquesta ocasió al Parador 
de Lleida. El sopar estarà dinamitzat pel gastrònom Toni Massanés, director general de la Fundació 
Alícia. 

El 24 de març, hi haurà la presentació del llibre “Mirar el Renaixement”, d’Antoni Gelonch, que anirà a 
càrrec de Joan Yeguas, conservador de l’àrea de Renaixement i Barroc del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC). 

 A més a més, hi haurà un programa de visites guiades a l’exposició, que aniran a càrrec d’una de les 
comissàries de l’exposició, Esther Balasch. Les visites seran els diumenges 6 i 20 de març, 3 i 17 d’abril, 15 
i 29 de maig, i 12 de juny, a les 12.00 hores. 

El diumenge 5 de juny, a les 11.00 hores, es farà una visita guiada per la ciutat, a càrrec d’Esther Balasch 
i Ana Loriente. 

Per últim, i en col·laboració amb Turisme de Lleida, els dissabtes 26 de març, 30 d’abril i 28 de maig, a les 
17.30 hores, es faran visites al Castell de Gardeny, a càrrec d’Olga Paz, guia oficial de Turisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FITXA DE L’EXPOSICIÓ 

Imago Urbis. La Lleida del segle XVI 

Sala d’exposicions temporals 

Del 25 de febrer al 12 de juny de 2022 

Organitza: Museu de Lleida 

Comissariat: Esther Balasch i Carmen Berlabé 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

Horaris:  

de dimarts a dissabtes, de 10.00 h a 14.00 h, i de 16.00 a 18.00 h (a partir de l’1 de juny, tardes de       
17.00 h a 19.00 h); diumenges i festius, de 10.00 h a 14.00 h 

Tancat els dilluns 

Adreça: carrer del Sant Crist, 1. 25002 Lleida 

Telèfon: 973 28 30 75 

Web: www.museudelleida.cat 

#ImagoUrbis 

 

 

 

 


