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T ,. AMARE DE DÉU, AMB TúNICA BROCADA vermella i manrell de color blau, abras:a la seva cosina
~

Elisabec, figurada amb una capa cambé brocada de colors groguencs i granacosos. En ambdues imatges,
destaca la cura en la textura deis teixits i la rica decoració que, seguinr les pautes eyckianes, inclou perles i pedre~
precioses en l'ornamenració deis vestits. A ambdós costats apareixen, primer, sanr Josep -amb túnica cuna de
color verd !ligada amb una correrja negra, mantel! vermell i esclavina obscura- que porta una gorra i, a l'altra
banda, Zacaries, que duu roba verdosa i capa blava folrada de blanc amb escarsella vermella.
Aquesta escena, relacionada pels realegs amb el saJm: «la veritar i l'amor es trobaran, s'abras:;tran la bondat i la
pau; la veritat germinad de la cerra i la bondat guaita ca des del ceh• (SI. 85, JI), narra la uobada de Maria i
la seva cosina Elisabet, ambdues embarassades per designació divina. Malgrar que I'Evangeü no esmenra la
presencia deis respectius marirs, ates que el viacge a Hebron de Maria es va fer en secrec (Le. 1, 39-56), sovinr es
van incloure les imatges de Zacaries i de sane Josep, com paJesa la pinrura que ens ocupa. El proposir del viarge
deriva de les paraules de l'ardmgel Gabriel en elmoment de I'Anunciació, en que s'esmenra el nom d'Eiisaber i
la seva benedicci6. Es rracta de les paraules: «Ets bene'ida entre rores les dones i és bene'ir el fruir de les reves
enrranyes!», pronunciades per Elisabet, anunciació y reconeixemenr de I'Anriga a la Nova Alians:a. Maria va
respondre a la seva cosina amb el cam del Magniftcat: «La meva anima magnifica el Senyor, el meu esperir celebra
Déu que em salva•.'
La lectura a Bizanci de I'Evangeli de la visita de Maria a Elisaber en la fesra de la «Deposició en les Blanquernes
del sanr mancell de la ThrothokoS», el día 2 de julio!, va ser inrerpretada pels franciscans com una festa mariana
amb el nom de Visitació de Maria l'any 1263. Proclamada pera coca I'Església el 1389 pel papa Urba VI, el concili
de Basilea la va dorar d'una missa especial el 1441, va ser subscitu'ida per una de nova pel papa Sixre fV enrre 1471
i 1484.2
A principis del segle xx, en la visita que Sarrhou Carrcres va fer a la parroquia de Sant Joan de Morclla, aquest
escudiós va ser el primer que va parlar de la icona, en observar «una anriqufsima tabla de la Visitación y orra más
moderna represcnrando San Pedro•.~ pinrures que més rard han passar a l'església de Santa Maria d'aquesra
localitac i acruaJmenr es custodien al museu arxiprescal d'aquesta basílica. La imarge es circumscriu dins les pautes
estilístiques que deflneixen I'art de Joan Reixac deis anys seixanra i mamé una relació especial amb el Rnauü dr
sant Llormf i sant Perr Martir de Cad, conjunt contractat a ]acornare el gener de 1460, pero dur a rerme per
Reixac a partir de 1461, any de la morr de ]acornare. En aquestes mareixes dates devia ser que Reixac va pinrar
la petira raula amb la figuració del Pau Etern que coronava el guardapols d'un recaule procedenc d'Albocasser,
obra que es conserva al Museu Nacional d'Arr de Catalunya.
Les referencies fonamenrals per a la daració de la producció de Reixac deis anys seixanra són el Rrumlr dr
santa Únuúz, icona signada pel pintor el 1468, i el Rrtauk de !'Epifanía, finans:at el 1469 per Guillem Joan «de la
família deis Joans•, ambdós custodiars al Museu Nacional d'Art de Caralunya. 4
Gracies a les troballes documenrals deis darrers anys i a les proposres de Fernando Beniw i José Góme-1
Frechina, el caraleg d'obres adscrit a la ma de Joan Reixac s'ha vist incremencac amb el conjunr de pinrure~ fins
fa poc atribu'it a Jacomart.5 La quaJirat ardsrica, reconeguda perla crítica, d'aquest darrer corpus piccoric, dut a
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rerme a la decada deis anys cinquanra, arorga a Reixac un paper de rellevancia cabdal dins el panorama picroric
coerani de la Medirerrania.
En l'apropament al camí que va permetre a Reixac assolir aquesta qualirar picrorica, creiem necessari ponderar
les obres dures a rerme en la decada deis anys quaranta, les quals, més enlla de les diferencies raonables produ"ides
perla intervenció de l'obrador del mesrre, mostren forres dissemblances. En aquesr sentir, no es por enrenare que
obres dures a terme gairebé alhora, com són el Retaule de sant Martl del Museo Catedralicio de Sogorb, en que
consta la data de 1447, i el Rnaule de sama Carerina Mlmir de l'església parroquial de Nosua Senyora de
Villahermosa del Río, ulcimat el 1448, consratin postulats estilísrics tan distanciats. Esrem d'acord amb Gómez
Frechina en relació amb els deutes iconografics que aquesta producció mostea respecte a !'obra de Gon~ Peris
Sarria, concretament amb el &tarde tÚ sant Martl, santa Úrsula i sant Antoni Abat del Museu de Belles Arts de
Valencia,6 tot i que creiem que en el conjunt de Vilafermosa es fa palesa la inrervenció de dues mans. La primera
remet de manera més direCta a les caracrerístiques plastiques de Gon~ Peris Sarria, i seria la responsable de la
major part de les imarges hagiografiques de la santa titular, l'alrra, que connecra amb el Retrwle tÚ sant Martl,
facilment apreciable en bona pan deis Esposoris de santa Carerina, el Naixement de Crist, el Calvari i la majoria
deis sants de la predel-la. ~
El retorn definí ti u de Jacomarr a Valencia ell448, proceden e d'Iralia, deben segur va motivar la renovació del
llenguarge picroric de Reixac, parcialment afermar sobre les proposres de més exit vigenrs duranr el període
del goric .internacional. Aquesta incidencia dóna pasa la producció més reeixida deis anys cinquanta de Reixac,
momcnt en que no desestimem ('arribada a Valencia d'un col-laborador de Barrhélemy d'Eyck a les Hores de
&nat d'Anjou, i en que s'ha de renir present que havia de competir amb Jacomarr, ranc pel que fa al nombre
coma la importancia deis endmecs que podía rebrc.
Com a conseqüencia del sorrós, i alhora desirjar, trencamenr del binomi Jacomart-Reixac s'ha proposar el
Mestre de Bonasrre com l'anonim més probable capa): d'amagar la producció de Jacomart, vincle que vindria
avalar per obres com ara I'Anrmciació del Museu de Belles Ares de Valencia o la raula de la Mare de Dlu
Ammaada de la Pinacoteca Cívica de Como.9 D'acord amb la nostra opinió, i desracanr la lloable rasca dura a
terme per Benito i GómC'l Frechina, l'an1pli carhlcg a1.signat a lama del possible Jacomarr respon a una rrajecroria
artística no del tot comprensible, que por englobar la ma de més d'un artista o bé fer palesa la inrervenció majoriraria
d'altres membres de !'obrador en algunes obres. Tanmareix, i respecte a les pintures claramenr assignables al Mestre
de Bonasrre, es palesa una desproporció de les mans en relació amb el cos de les imatges represenrades, que pot ten ir
el seu fonamenr en la mareixa imperícia que caracterirza la producció de Lluís Dalmau, la qual cosa podría
evidenciar alguns deis dcures hererars pel Mcscre de Bonastre respecte al pintor que més va haver d'incidir en la seva
personalirar arrística, rot i que encara resta aprofundir en l'obra de Dalmau a Valencia.l 0
Una cauta mole proxima a la de Morella, gaircbé coincident, és la Visitació de Maria que es conserva en una
col-lecció particular americana, la qual denota alguns aspectcs que semblen voler reproduir alguns deis esquemes
formals del Mestre de la Porciúncula, autor de la raula de la Mare de Dlu de la Porciríncula, obra del MNAC
que forma pan d'aqucsta exposició i que dóna nom a l'anonim, ares que és la seva millor obra coneguda.ll
Aquesta incidencia suggereix tal vegada que el model emprat per Reixac a Morella podría reproduir alguna
proposra d'un alrre pincor, dura a rerme en dates ameriors als inicis deis anys seixanta.
En l'analisi de la producció de Reixac dura a rcrme en aquestes dates, també cal renir presem la perita mula del
Pare Etmz procedent d'Albocisser, pintura arribwble a Joan Reixac en un momenr proper al de la mula de la Visitació
de Morclla. El muntatge d'ambducs obres quan eren a Albocasser i la insistencia de Joan Ainaud a relacionar amb un
mateix conjunt la pintura del Pmr Etm1 i la raula de la Mare tÚ Dlu tÚ la Porciríncula, no ens poden passar
desaperccbudes, atesa l'erudició de la fonr que l'avala, i ens duu a reAexionar, com a hipocesi de creball, sobre la
versemblanr conrinu"irar per pan de Reixac d'una obra que no va poder ser acabada per Jacomart, com va ser el cas
del Retau/e tÚ sant Miquel de Burjassot o hagués pogut estar el Reta.ule tÚ sam Llomlf i sant Pere Mltrtir de Carí.
l:avaluació d'aquesra hiporesi implica rcnir presents algunes de les millors llguracions de l'aparició de la Mare
de Déu de la Porciúncula dures a terme per Reixac, cap de les quals arriba a assolir l'univers iralia de valors
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eyck.iam que palesa la taula del MNAC. Desraquem especialmcnt els dcures de l'obra barcclonina respecte a
pinrures com ara la raula de la Mare de Dlu del canonge Van der Paele del Groeningemuseum de Bruges (1436)
i, principalmenr, la del Tríptic Giustiniani (1437), conservar a la Gemaldegalerie Alce Meister de Dresden,
pinrures dures a rerme per Jan van Eyck en els anys 1436 i 1437, respccrivamcnc. En aqucst sencit, caldra tenir
presenr les imarges i el rerefons simbolic que hi ha a l'entorn del tron de la Mare de Déu de la Porciúncula, els
quals denoten el coneixemcnc que l'auror tenia de !'obra de Van Eyck, especialmenr del Tríptic Giustiniani.l 2
Aquesta convergencia es fa cvidenr en observar el
drap d'honor que dignifica ambdues Mares de
Déu, ja que, a mé~ de les seves caracrerísriques
properes, rambé inclouen la presencia de perits
animals que corren encremig de les Aors adamascadc.:~.
A més a més, la confluencia rambé es fa palesa en
contemplar el pelid\ i l'au fenix que coronen els
bra~s de toes dos solis mariam, així com també les
plaques d'un material perri rranslúcid, proper a
1'1unbar, que es poden advertir en tots dos serials.
També de~racarem el parentiu que mosrren alguns
deis angels de la icona d'AJbod\sser ambla imatge de
sanr Gabriel figurada en grisalla en una de les portes
del trípric.
En rclació amb la Tauln de In Mare de Déu del
canonge Van der Paele, no ens por passar per alr que
Van Eyck va incloure !'escena de Samsó desbarranr
cllleó en un deis bra~os del rron maria, imatge que
cambé forma part del serial de la Mare de Déu de la
Porciúnculn, fent pendant a la d'Hercules arrapanr
el roro pcr les banyes que el rei Minos de Creta no
havia volgut sacrificar. Finalment, i respecte a la
solució del Nen Jesús, les caracrerísriques del qua!
són plenamenr eyckianes, cal arendre la imarge de
Jesús beneinr sanr Francesc amb la ma dreta,
menrre que duu el globus coronar per la creu a
l'altra ma -arribut habitual del Salvator Mzmdi-,
solució semblant a la que es por advertir a la Mare
de Déu del canceller Rolin.
De rot aquest ampli venrall de concurrencies, la
proximitat de la raula d'Aibocasser en rclació amb
la de Dresden, obra encarregada per la família
genovesa deis Giusriniani,l3 fa versemblanr que el
Mestre de la Porciúncula hagués pogur veure-la,
incidencia que, perles dates i perla qualirat an:ísrica
d'aquesr anonim, ens concluiría necessariamenr a
la seva idenrificació amb Jacomarr. 1 1 En aquesr
sentir, recordem molr especialment que Alfons el Magnanim va comprar un rrípric pintar per Jan van Eyck
al genovcs Giovanbattista Lomcllino el 1444, any en que Jacomarr era a Napols i ror jusr finalirzava la pintura
del Miraclc de santa Maria della Pace. 1 ~ Pe! que fa a aquesta evenmalirar, é:. probable que fos Jacomarr qui
va intervenir com a assessor en l'adquisició del rrípric de Genova, ciurar on va poder apreciar el Tríptrc
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Giustiniani, wt i que les dimensions redu'ides d'aquesra obra la feien idonia com a obra de dcvoció portaril,
raó per la qual, de ben segur, la devia coneixer el rei Alfons el Magnanim, seguidor fidel de l'obra de Van
Eyck.
Una bona prova de les excel·lencies de la taula d'advocació franciscana és la solució meravellosa de l'escor~
deis peus del Nen Jesús, de caractcrístique~ plenamenr eyckiane), fors;a properes a les del Nen Jesús del Tríptic
Giustiniani. Pera la resta, especialmenr pera la qualitar deis blancs, caldra esperar que una resrauració elimini
les di verses capes de vcrnís groguenc que emmascaren la icona i rerorni la lluenror deis valors plasrics de l'aparició
de la Mare de Déu a sanr Francesc en el perir orarori de la Porcit'mcula, remarica divulgada a Valencia, rot jusr
en els anys en que Jacomarr va retornar en aquesta ciurar des de Napols i que va originar un deis més important~
jubileus medievals.
Jacomart (1), Aparictó
de la Maro de Déu a
sant Francesc. Museu
Nacoonal d'Art de

Catalunya, Barcelona
(detall).
Jan van Eyck, Tnptic
de la Mare de Déu o
Tnptic Giustmiani.
Staatloche Kuns·
tsammlungen. Gemal
degalerie Alte Meister,
Dresden !detall).

En el nexe Mesrre de Bonasrre-Mesrrc de la Porcillncula, ens hem d'acurar fors;osamenr en la raula de Sant
Franasc rrbmt rls rstigmrs del convenr de les capurxines de Casrelló, pintura que, aparenrmenr, abras;a dues
cultures figurarives.l6 En aquest senrir, la desproporció de les mans de sant Francesc l'apropen al Mcstre de
Bonasrre, menrre que alrres brisalls de la composició es corresponen amb el Mcstre de la Porcillncula. Davant
d'aquesra dualitar i ates els vincles de la raula de Casrelló amb la producció de Jan van Eyck, concretamenr amb
les de Philadelphia i Torí,17 una de les possibles explicacions podría ser que tot) dos anonims fossin un mareix
ardsra i que la taula d'Aibocasser constari els aven~os assolirs per Jacomarr a [dtlia, molr més enlla deis que s'han
proposat en relació amb la raula de la Marr de Dlu de la col·lecció Juan Abeli6. 1H
En la idenrificació fors;a versemblanr del Mesrre de la Porciúncula amb Jacomart pensem que aquesr darrer
pintor és l'únic que va renir a l'abast l'obra de Jan van Eyck, atesa la scva relació directa amb la Corona, i és
precisamenr l'obra del Mestre de la Porcillncula la que millor palesa, i amb escreix, el coneixemenr del gran
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mestre Aamenc, rot i que es manifesra un tractamenr d'arrel claramenr iralianirzanr, caracterísric de la seva estada
a Napols. Ates que el rerorn a Valencia de Jacomarr es produeix l'any 1448 i apareix acriu ftns al 1461. data de
la scva more, cns criden l'atenció les llerres ocATNH» que envolren el fermall de la Mar~ de Dlu de lo Porciúncula
del MNAC, les quals, més enlla de possibles relacions arnb alguna fonr escrita, que no desestimem, es dóna la
incidencia que si les llegim com llerres hcbrees (alef, tau, nun, he) i renim presenr el valor numeric de cada una,
així com rambé l'ordre en que són disposades (1, 400, 50, 5), podrien al·ludir a la possible data de l'encarrec:
1455? 19
La morr de Jacomart va arorgar de nou un paper cabdal a Joan Reixac dins l'ambir valencia, el qual va
perdurar ftns a la decada deis anys vuiranta, quanr al mestre, i ftn s als inicis deis segle XVl, pel que fa als membres
de !'obrador que el van assisrir en la comesa de les nombroses comandes que va arcndre. Marrí Torner, Pere
Terrencs, Joan Barccló i el Mestre de Presepio, sintctitzen bona pare deis models i de les pautes esrilístiques
flamenquirzanrs conreades per Joan Reixac a Valencia. lo
En aquest rclleu és on cal emplas;ar la pintura de Reixac de la decada deis anys seixanra, una producció que
no deixa de mostrar el seu cnds en observar obres com ara la raula de la Visitació de Morella, el RetauiL de santa
Úrsulo destinar a Poblcr, pero procedenr de Cubells, i el Rnaule de I'Epifonia de Rubielos de Mora, aquesrs úlrims
cuModiats al Museu Nacional d'Arr de Caralunya.2 1
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