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Antoine de Lonhy I (Acriu cnrre 1446 i 1480/1490 aprox.)
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~ PINTOR I MINIATURISTA, FINS FA POCS

Retaule de la Mare de Déu, sant Agustl i sant Nicolau de To/entino I 1461 - 1462
Tècnica mixta sobre taula I 206.5 x 205 cm
Procedeix del monestir dels agustins de Domus Dei de Miralles (Castellví de Rosanes, el Baix
Llobregat)
Adquisició de la col-lccció Plandiura, 1932
Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona [MNAC/MAC 5088]
Inscripcions: En el dosser de la Mare dc Déu, l'inici de la Stt!vr Regina · SALVE REHINA MATER
MISERlCORDlE [V]ITA [DULCEDO] ET SPES NOSTRA SALVE. AD TE CLAMA[MUS].~
Dins l'escut que hi ha a la part baixa dc la rau la central apareixen les lletres «bn•.

~ANYS les un1ques referències documen
tals que 1nformaven de l'activllat d'aquest artista
el situaven e Tolosa de Llenguadoc, Barcelona i
Avigliana entre els anys 1460 I 1462.' Tanmateix,

Miracles davant la tomba de sant Nicol.au de To/entino

gràc1es a les investigacions do François Avril i
Giovanni Romano, s'ha pogut apropar la perso
nalitat artlst1ca de Lonhy e la del Mestre de

80 x 60 cm
Museu del Castell de Peralada

Saluces i a la del Mestre de la Tnnitat de Tori,
a1xi les sosp1tes que Sterling.
havia t~ngut en aquest sent1t.l
La pnmera nottc1a que ens 1nforma de la seva

Exposicions: Barcelona 1952a 1Bordeus 19521 Madod Valòncta 2001

corroborant~se

act1v•tat el posa en relacío amb N1colau Rolin,
canceller que va mantentr contacte emb art•stes
com ara Jan van Eyc;k í Rogier van der Weyden.
Poc després (duta a terme el 1449), és el respon
sable de fer la tl~l um•nac•O del mapamundi espi
ntual que Jean Germatn lliura a Felip el Bo.> A
parttr d'aquestes producctons. s' ha pensat que
la formactO de l'art•sta es va haver de desenvo·
lupar a Borgonya cap a 1440.
El 13 de ¡uny de 1460 pacta la realitzactO dels
VItralls de la rosassa de l'esglés•a de Santa
Maria del Mar de Barcelona, on consta com a
pintor de Tolosa de Llenguadoc, ciutat on va tre
ballar per e l'arqueb1sbe Bernard de Rosier. Al
penode llenguadocià do Lonhy s'han atributi
diverses íl·lumlnacions de manuscrits i una pro
del·la de la Infantesa do Cnst.• Caldria emplaçar
la Natívítat del Museum Mayer ven den Bergh
d'Anvers en un moment proper a l'estada de
Lonhy a Barcelona.
En el contracte dels vitralls de Barcelona, s'tn
dica que, en el proper mes de febrer de 1461
• ell serà personalment en la present ciutat de
Barch•nonao. Tanmateix, el 24 d 'octubre de 1461
v•u encara a Tolosa de Llenguadoc, en el carrer
de la Portene. El 4 de matg de 1462, una vegada
ultimats els treballs corresponents als vttralls de
la rosassa i al Retaule de lit Mare de Deu, sant

Agustr ' sant Nicolau de Tolentmo, consta com
•hab•tator tn vtlla de Vtllana tn ducatu Savoye
dioces•s de Taurinanxis, pro nunch vero degans
Barchtnone.•
Poc despres. el 1466 es conltrma que el
• maestro Atome • treballa per al duc Amadeo IX
a Chambéry. L:acttvttat de Lonhy e la Saboia es
va dtlatar molt probablement fins al 1460, 1allà va
dur a terme obres com era el Plany per la
mort de Crtst de la catedral de Satnt-Jean
Baptlste de Saint Jean~de Maurienne (c. 1462·
14651. ta Trínllat del Museo Civico d'Arte Antlca
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L:::f L RETAULE DE LA

MARE DE DJ:U. SANT AGUSTI i sant Nicolau Tolmtino,

q, pi mat per Amoïne de Lonhy entre 1460 i 1462, es custodia fraccionat entre el Museu
acional d'Art de Caralunya i el Museu del Ca!>tell de Peralada. Pel que fa a les pintures con
servades al MNAC, procedenrs de l'adquisició de la col·lecció Plandiura, es custodia el cos del
moble pictòric, mentre que a Peralada es guarden dos compartiments que devien formar part
de la predel-la del conjunt. La descripció més antiga del conjunt va ser p roporcionada per
Barraquer i Roviralta el 190 I, data en què encara es conservava al monestir de Domus Dei
de Miralles. I Barraquer comenta que «CI rctabliw gótico consta de tres órdenes de tablas o
cuadros, separados por calades dc su orden, cegados. En el cuadrico central del segundo
orden, 6 sea en el principal, se ve a la Sanrfsima Virgen con el Niño en las rodillas, semada en
rico trono y rodeada de angeles, rcnicndo al pie un devoro religiosa, arrodillado, de habico
negro. En el central del tercer órdcn o piso csd la adoración de los Magos. En los demas,
diversas escenas de la vida de Crisro y de Santos, abundando los religiosos de habito negro y
sobresaliendo un obispo, mdo lo que claramentc indica rcligión augustiniana... Anys més card,
Barraquer comema que a començaments de l'any 191 Ova veure el retaule a Barcelona, a casa
del seu amic Josep Garcia Pcñasco, que l'havia adquirit feia poc i que l'enviava a rcsraurar. 2
D'acord amb aquesra descripció, sora la imatge de la Mare de Déu, la qual està corona
da per l'Epifania, hi havia un episodi crismlògic, el qual malauradament s'ha perdur. En el
carrer de l'esquerra i de dalt a baix, l'artista va incloure l'escena de Sam Agustí invesrinr un
novici, la imatge del sant bisbe d'Hipona com a Doctor de l'Església i la Mort de sanra
Mònica, mentre que en el dc la dreta va pintar la Missa de sant Nicolau en sufragi de Ics àni
mes del Purgarori, Sam Nicolau de Tolenrino vestit amb l'hàbit negre dels agustins, llegint
un llibre i amb uns lli ris a la mà-, i els Miracles davant la romba del sant dc les Marques.!
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de Tori (c. 14701, les il-luminacions atrobuodes al
Mestre de Saluces ( c. 1465-1470), el Breve dicen

dorum compend1um de la Biblioteca Nazionale
Unoversotaria de Toro (1477) i la Presentació al

Temple conservada a la Bob Jones Unoversoty
Gallery ol Sacred Art and Bible Lands Museum
de Greenville (1480/14901.

F.R.Q.
Notes
1. Quant a la documentació relatova e l'actovitat
d'Antoino de Lonhy a Tolosa de Llenguadoc i
a Barcelona, vegeu Douais 1904; Sanpere
1906,1, p. 311 ·313; Madurell 1946, p. 90·92;
Mesure! 1951, p. 1317; Duran Sanpere 1960
p. 22-26; Duran Sanpere 1975, p. 228, 229:
Aonaud et al 1985, p. 18, 19, 49
2. Sterling 1972, p. 14-27; Avril 1989, p. 9-34;
Romano 1989a, p. 35 44; Romano 1992,
p. 269, 270.
3

Vegeu Avril & Reynaud 1993 1994, p. 212 i

4

Pel que fa a les darreres propostes del cetà·

Lorentz 1994, p 9 13, fig. 1
leg de Lonhy, vegeu els estudos de Frédéric
Elsig a El Renacim1ento Mediterrt!noo (Etsog
2001a, p. 481 484, cat. mim. 79; Elsig 2001b,
p. 485-487, cet num. 80, i Elsog 2001c, p . 488
490, cat num 81). Darrerament, han estat
exposades a la mostra Le siècle d11 V8n Eyck.
Le monde med1terraneen et/es pnmit1fs

flamands doversos obres atribuodes e Lonhy.
Vegeu Borchert er el. 2002e, p. 253, cat.
num. 78; Borchert et al. 20021, p . 253,
cat. num . 79, o Borchert et al. 2002g, p. 254,
cet. num . 80.

Als peus de la Mare de Déu apareix un donant i un escur amb les inicials «bn», les quals
molt probablement remeten al fundador del monestir dels agustins de Domus Dei de
Miralles. Aquest personatge, que també va ser un dels fundadors del monestir de Sant
Jeroni de la Murrra de Badalona el 1413, consta que va ser enterrar a Miralb, segons pre
cisa Massor.4 Així doncs, el caràcter soteriològic d'algunes de les escenes, precisat per
Orriols i Molina, s'ha d'emplaçar a l'enrorn de la tomba del mercader, a més si tenim en
compre la inscripció de la Safr,~ R~gina en el dosser, plegària adreçada a la Mare de Déu com
a mitjancera. Tanmateix, l'ampli espai de temps que hi ha enrrc la data de la fundació del
monestir de Miralles, 1414, i la de l'encàrrec pictòric ha fet suposar que qui va pactar la
pintura amb Lonhy va ser Bernat Nicolau fill, rot i que, d'acord amb les notícies docu
mentals, el rcspomable de fer la liquidació de l'obra va ser el provincial de l'orde dels agus
tí ns, Mareu Rella. ~
Gràcies a una escriptura, lliurada el 4 de maig de 1462, en què el pintor fa la cessió del
dèbit al brodador Antoni Sadurní, se sap que Mateu Rella devia a Lonhy la quantitat de 22
lliures, que eren les que faltaven per liquidar l'abonament del retaule que l'arrísra havia fer
per al monestir dc Míralles.l• Quant a aquesta quantitat, el trasllat de Lonhy al ducat de
Savoia va implicar que liquidés els comptes que tenia pendents amb Sadurní per l'execució
d'uns dibuixos peb quals Lonhy havia cobrar per endavant diners dc més. Així doncs, mit
jançant l'escriptura esmentada, Lonhy i Sadurní cancel·lavcn le!> seves diferències econòmi
ques i el deure l'havia de liquidar Mareu Rella amb el brodador. Pel que fa a aquest dèbit,
no és inversemblant que fos la causa per la qual, en els capírols del contracte de la pintura
signats entre els Blanquers i Jaume Huguet el desembre de 1463, el pintor de Valls hagués
de recollir «dues raules e lo tabernacle, les quals són en poder d'en Sadurní brocador>l,7 ja
que les dificultats econòmiques dels agustins van poder motivar que Sadurní retingués les
dues mules i el tabernacle com a garantia de le!> 22 lliures que Rella li havia d'abonar.
Tres anys abans d'aquesta cancel·lació, cl28 de maig de 1459, els obrers dc Santa Maria
del Mar Francesc llober, Galccrà Dusay i Pere Grau van encarregar als mestre~ dc cases Pere
Joan, Andreu Escuder, Bernat Nadal i Bartomeu Mas, la nova traceria de la rosassa de l'es
glésia de Sanra Maria del Mar de Barcelona, de caracrerísriques Aamígeres.s Poc més rard,
el 13 dc juny de 1460, els mateixos obrers van contractar el virrall de la rosassa, la qual s'es
menta en el document amb el nom de la O, a Antoíne dc Lonhy, pimor de Tolosa de
Llenguadoc. En el conrracrc s'índica que el proper mes de febrer •ell serà personalment en
la present cíurar de Barchinona, e aquí ell obrarà e pintarà, e ab rot son degut compliment
merrà en la dira O rots aquells vidres pintats e acolorats e ab ymages e masonaria, segons se
pcrrany [ ... ] E essent feta la díra vidriera dels dirs vidres, promet lo dir Antoni fer la capa
de fil d'aram». El preu convingut per aquesta obra va ser de 400 Aorins corrents (4.400
sous), 100 dels quals havia de cobrar a Tolosa i la resta, una vegada finalirzar el virrall. 9
Des del punt de vista estilístic, en els darrers anys s'han fer diversos apropaments impor
ranrs a la figura d'Anroine dc Lonhy, autor del vitrall dc la rosassa de l'església de Santa
María del Mar de Barcelona, gràcies als quals se'n por entendre millor l'obra.H1 La identifi
cació de l'antic Mestre de Saluccs i del Mestre de la Trinitat de Torí amb Lonhy ha estar
molt imponanr, ja que permet conèixer quina va ser l'evolució de la producció d'aquest
pintor més enllà dc Ics obres barcelonines, elaborades corre els anys 1460 i 1462.
Tot i que en el contracte no s'esmenten Ics figuracions que s'havien de representar al
vitrall, la sorrosa conservació del conjunt vitri informa que el rema escollit va ser la
Coronació de la Mare de Déu per la Santíssima Triní rar, la qual, agenollada, centra la com
posició. Pel que fa a l'esquema visual barceloní, cal valorar el lligam de Lonhy amb França
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Antoone de Lonhy,
taula de la Mort
dc un111 Mònoc/1 de
la predella del Reraule
de 111 Mare de Deu.
s.tnt Agusro o S/lnt
N1Col11u de Tolenrrno.
Museu del Castell de
Peralada

