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Hi ha també transcripció, amb algunes incorreccions, feta per Mn. Manuel
MILIAN BOIX, a "Vallivana• (1928), Santa Cruz. de Mayo (en Morella), pp. 277 · 279.
Dia miercoles que se contavan siete días del mes de Agosto del año MDCCXXX
XIII, hallandose presentes en el archivo de esta lglesia de Morella D. Tom as Moreno,
canónigo de la catedral de Tortosa (antes beneficiado de esta villa). los reverendes
Mn. Gabriel Amela, Mn. José Miró y Mn. José Girona, maestro de ceremonias,
presbiteros y residentes en la misma iglesia: D. Miguel Piquer, D. Jacinto Moreno y
Tomas Prades, ciudadanos entrambos regidores de esta misma villa, y D. Gaspar
Moreno y Gaspar Jovaní, escrivano real y del Ayuntamiento, ante todos los referí·
dos se abrió la Cruz de plata, dicha el Lignum Crucis, por el motivo de ver y saber
de cierto si dentro de la dicha cruz havia relíquia del Lignum crucis, lo que sólo se
sabia por la tradición, pues no estava patente ni se podia saber sin la diligencia de
abrirle; la que presentó a esta villa el señor rey D. Jayme el segundo de Aragón
estando en Valencia en el año MCCCXVII, con el vinculo de no pode ria enagenar ni
vender ésta. La que, abierta por Toma s Alemany y José Piñol, plateros, los que afir
maren no haverse abierto en tiempo alguno según en las circunstancias que la
hallaron engastada, declarando estaba del mismo modo y manera que cuando el
referido señor D. Jayme la embió. Y haviéndola abierto, se encontró en el óvalo de
en medio porción del Lignum Crucis de tamaño que se cifra (aqui s'hi dibuixa una
creu amh les mides reals de les dues estelles) embuelto en un pedazo de los vestí·
dos de la Virgen blanco, y todo embuelto con un tafetan de color algo morado,
atado con una hebra de seda negra. La relíquia del vestido de la Virgen es de gran
de como la palma de la mano, algo quebrado. Y de que sean las reliquias del
Lignum Crucis y del vestido de la Virgen consta en las letras esmaltada s que se leen
en el mismo óvalo, como es ; De ligno Crucis et de vestimenta beate Marie; y en
otro óvalo que se abrió se halló piedra del sepulcro de Cristo y relíquia de Sn.
Valero, obispo. Los otros óvalos no se abrieron, pero en las letras esmaltades que
tiene cada uno dice haver dentro de ellos reliquias de san Pedro y san Andrés
Apóstoles, y en el otro óvalo, reliquias de san Julian y san rufo, y en el otro, de san
Vital. De todo lo cuat se autorizó escrit u ra autèntica ad f u tu ram rei memoriam a peti·
ción de los dichos señores regidores, la que autorizó el referido Gaspar Jovanf,
escrivano, en el referí do dia, mes y año.
Después, en el dia 18 del mes de Agosto del referido año 1743, en presencia de
todos los señores que presentes se hallaron cuando fue ab i erta la dicha Cruz, se bol·
vió a colocar en el óbalo del medio el mismo pedazo del Lignum crucis y el mismo
pedazo del vestido de la Virgen, y en la misma forma y manera que se halló cuan
do abrieron la referida Santa Cruz; y para que estuviese presente, y no como antes
cubierto, se trepó el dicho óvalo poniendo su cristal y por él se descubre algo del
vestido de la Virgen Maria.

PERE LEMBRÍ I EL MESTRE D'ALBOCÀSSER.
INICI D'UNA REVISIÓ SOBRE LA PINTURA CASTE
LLONENCA EN TEMPS DEL GÓTICJNTERNACIONAL
Rosa Alcoy i Fledros
Professora titular Universitat de Barcelona
Francesc Ruiz i Ouesada
Conservador d'Art Gótic del M.N.A.C.

Les. i.nvestig,acions documentals d'Àngel Sanchez Gozalbo', Manuel Setí',

San~ht~ 1.Srv~ra: MadureU i Ma rimon• i altres autors, han fet possible la coneixença

de I ex1stenc1a d un bon nombre de pintors actius a l'àrea nord de Castelló ¡ a les
terres ~e. l'Ebre. Mitjançant les referències publicades ens hem assabentat de diver
ses notlctes ~ue mostren la vida artística i privada d'aquest grup singular de pintors
dels quals, dissortadament. ha desaparegut la seva obra de forma definitiva o bé es
troba de forma tan dispersa que és pràcticament impossible de trobar qualsevol lli·
ga~ an:rb el seu lloc de proced.ència. Pel que fa a la pintura del darrer quart del segle
XIV .1 prrmer terç del segle seguent, sols es pot confirmar amb seguretat que, mercès
a Sanchez Gozalbo, el retaule major de l'església de Sant Miquel de la Pobla del
Bellestar correspon a la mà del pintor Bernat Serra.•
Així doncs•.Pintors com Guillem Ferrer, Bartomeu Centelles, Bartomeu Forner,
Francesc, Pe.re 1Jaume ça Real, Pere Lembrl, Pere Forner, Antoni Vallserà ¡ altres, la
document.acló. dels quals ens assenyala, de vegades, alts fndex de contractació, res
ten en un 1nfelrç secret sobre quina va ésser la seva expressió artística. La desaparició
' SANCHEZ GOZALBO 11932), SANCHEZ GOZALBO 119351, SANCHEZ GOZALBO ¡1 9431 •
' BETII1925J, SETI 119721.
'SANCHIS StVEAA (1928·19311.
' MAOURELL 11949). MAOURELL (1950). MAOURELL 119521.

v~dua del pintor Pere lembrl, Margarida, en datos properes a l'anv 1423
t
càrrec del taller def pmtor de Tortosa I llurs fills, Frinceae ¡ Agn•$ lembrl. franoesc es degué form, co:O•: v~t:;
;" el taller del s~u padrastre f la ".eva germana AgMs es va cas•r amb el germ~ de Semat. el tam~ pintor J~ume
erra, De tes diverses contractac•ons de retaules que se'ls coneixen, tint sols una, realitzada 1'1 1 d'abril de 29
14

'Bernat Serre es va cas.ar amb la

~~~'!~~2nf~ou_na O~r: n? d~f!aparegude. El r~taule de Sant M iquel de la Pobla del Bellestar, pel qual Bernat S.rn v~

,
nns, ••.x ' '0".' •c.a une referitnc•e lmport.ent Pér a a.aber quina fou l'e)(pressió artíslica de Bernat Serra.
t:any 1441, una conrrac~ac:tó en la qual e.s fa refer•ncia a la poblaçió de Cinçtorres vt permetre 1 s•nchez Gozalbo
soposar que ~rr~spon•en e.les tres taules d&dieades a Sant Miquel, al Baptista i a la Mare de Déu de Gr•cia
guardaven a I Arx•u Perr~qu1al d'equesta focalitat SANCHEZ G02Al80 (1935J. Sobre aquesta última reh•ci'óq~:r~~
document,. Post I Anna M Calvo dubten dè fa correcta interpretJ.Ció del document POST 11930.66) Vol rv
607; GUOIOL· ALCOLEA 1198?1. p. 143-145; CAlVO 11995), p. 228·2291258.
.
'
• • p. 606•
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de l'obra documentada i els pocs testimonis pictòrics existents plantegen seriosos
dubtes i generen confusió a l'hora de poder realit~ar una hipòtesi raonable d'atribu·
ció. Aquesta dificultat es veu incrementada si es considera que un dels pintors que
més van poder influir al llarg de la pintura dels Ports, el pintor Llorenç Saragossa, no
té obra relacionable de forma coherent amb la documentació que li fa referència.•

poc co~siderem raonable la identificació del Mestre d'Albocàsser amb el pintor Pere
lembn.

A jutjar pel nombre d'obres reconegudes com a fetes pel mateix artista, el Mestre
d'Albocàsser, i la ~ona de Castelló en la qual trobem algunes d'aquestes, pensem
que és lògic identificar-lo amb alguns dels noms abans esmentats.
El retaule dels sants Joans d'Albocàsser i el compartiment central de l'església
parroquial del Salvador de Xiva de Morella, en són testimonis de l'obra d'un pintor
actiu a la ~ona nord de Castelló. L'obra d'aquest artista, alhora autor del retau le de
la Mare de Déu i Sant Joan Baptista de l'església parroquial de San Juan del
Barranco del lloc aragonès de La Cuba i d'un significatiu nombre de retaules,' fou
relacionada, en un inici, amb el pintor tortosí, actiu entre 1366 i 1398, Domènec
Valls.• Amb posterioritat, Antoni José Pitarch va considerar que la cronologia d'a·
quest artista no es corresponia amb les formes extremades del gótic Internacional
presents a l'obra del Mestre d'Albocàsser, i va proposar la identificació d'aquest
amb el pintor Pere lembrí.' Aquest suggeriment ha estat, a excepció de Joan
Ainaud," generalment acceptat per la crítica." La nostra opinió és que si bé trobem
lògic desestimar a Domènec Valls com a probable Mestre d'Albocàsser, per la falta
de correlació existent entre la seva cronologia i l'estilística de l'artista anònim, tam·
• L'extensa diversitat d'opinions existents sobre l'expressió ertfJtiça de Llorenç Saragossa es fa impossible de referen·
ciar per les llmh&elons del present (leball. Segons Antoni José Pitarch e)(Jstehcon tres tesis d'estudiosos a tenir pre·
sents. i les quals a la vegeda configuren dos bloÇ:s. El primer estaña format per Sanpere i Miquel I el segon per Pérez
Mertrn i Heriard Oubreuit, El retaule dt LI Vetge. Sam Martr I Senti Agate de Xèriça, el de la Verge de l'Esperança
d'AJbochur, el de Sant Valero de la Vall d'Aimonaçid i diverses ob1es m6s són eonsidetades per alguns autors com
obra de Llorenç Sar¡gosu, o bé com obra d'aquest pintor i de l'anònim Mestre d'Aimonacid. Antoni Jos' Pilarch. a
partir d'un fragment, amb l'escena de la Nativitat. d'un retaule doc:umentat del pintor Jaume Mateu per 1 l'esglêsii
de Co11es d'Atenós, propos.e que la major p.ef1 de les obre-s •tribuïdes a llorenç Saragossa siguin del pintor Jaume
Mateu. JOSÉ PITARCH (1986), p. 230. Per altra banda, aquest autor suggereht la identitat del Mesne de Vilafermosa
amb~~ pintor Uorcnç Saragossa. En relació a aquest pintor i per a amphar lli seva bibliografia vegeu: ~REZ MARTfN
(1934), p. 27·50; llONCH (1~7-681; Vol. I, p. 99·103; JOS~ PITARCH 11979), p. 21-50; OALMASES·PITARCH (1984), p .
168; GUOtOL·ALCOLEA (1987), p. 6().81); HERIARO DUBREUIL(1987).
' El númeto d'obres relacionades amb el Mestre d'AibocA.aser és molt extens. Una flmplia ressenva de Ics obres es pot

1r0bar o: GUDIOL·ALCOLEA (19871, p.

1~111 .

• Post basant-se en la noticia que l'any 1373, Domènec Valls pint•v• un retaule d'advocació des,çoneguda per a
Albocàsser cregué identificar a aquest pintor amb el Mestre d'Aibocàuer. POST i1930). Vol. 111, p, 1l2·11S.
Pot teriorment. Saralegu1reconeix aquesta rel&ei6 i publica com a obra de Domènec Valls la recopilació de les nom·
bfOSes obre.s atñbuïdes fins aquell moment com a prod....cció del Mestre d'Aiboeis.ser. SARALEGUI ( 1934), P. 167-175;

SARALEGUI (1935). p. 47·56.
• Antoni José Pitarch proposa la identitat de Pere lembrf amb el Mestre d'Aibochser. basant-se en la manea de concor·
dança de la cronologia de Oomênee V11lls amb les çaracterrstiques de la pintura de l'anònim mettre I en l'ire• de prO>
çedêncie de totes les obres cons•derades fins llavors com a obta de Domènec: Valls "El Maesrr•zgQ, la com•rc• da
Morella, la zona lindante de 11 lfctull provincia dtJ Tttroel con Motel/I y las tierras que desde Totros• van 1 Alc•lliz•.
Pittuch. e!tJCru• diverses tJxclusíons d'artistes perquè ., su cronologia e$ dem¡~¡iildo temprtnt o bien porque su obra
va es çonoc::1da. como es el caso de Bernat Serra• . JOSÉ PITARCH 0980) p. 92·93 .
.. Joan Ainaud no reconeix la identitet propos•da per Pitarch, de Pere Lembrl amb el Mestre d'Aibocàst:et i el eonside·
ra com un mestre anònim del'êrea de Tonos.a. AINAUO t199H, p. n-78.
''La identitat del Mestre d'Albocàsser amb la de Pere Lembri ha estat ratlfieada per Josep Gudioll Santiago Alcolea: •ta
figura de Pere Lembrí... sl que encaixa perfectament.. Umt des del punt de vista geogràfic com cronològic". GUDIOL·
AlCOLEA. (198?}, p. 109·111. Més recentment Miguel Àngel Catali Gorgues i Mathleu Heriard Oubreuil reconeixen la
Identitat propouda per Pttarch. En opinió de Catal* es deuria unir al cat•teo de l'artista el retlij.lle de Sant Joal'l Baptista
de l'esg"sia p.ttrOQulal de la lessa de V.elènci1. CATALA 09881. p. 179·181. HEAIARD OU9REUIL (1988). p. 232·235.

. L'expressió artística d~l Mestre d'Albocàsser i la seva adscripció a l'àrea geogrà
fica del ~ord de Castello han estat els motius principals pels quals la pi ntura de
Morella ' _Sant Mateu.s'ha considerat supeditada als tallers catalans, principalment
al de Llu:s Bor~assà 1 als de la ciutat de València. L'extremat expressionisrT)e del
Mestre d Albocasser, pr?per m?l.tes vegades al caricaturisme, no manifesta otlerta
me~t .res formes del pn~er got1c Internacional, i més aviat remet a un esquema
p1ctonc tanc?t e~ ell mate1x, producte d'una reelaboració singular. Aquesta particu
lar fact~ra p1ctònc~ del Me~tre d'Aib~càsser no té la influència directa dels princi·
P.als art1fexs del pnme.r gòt1~ lnternac1?nal, pel contrari correspon a una reelabora
cró amb ~anca de .tlu~~esa 1 pròp1a d un gòtic Internacional més avançat. El'gran
nom~re d obres atr.lb~rd~s. de forma coherent al Mestre d'Albocàsser són indicati
ves d un? p~oducc:o ~1 ctonca que correspon a una àmplia cronologia en la qual, de
forma resnc1dent, I art1sta repeteix els mateixos esquemes.
Les notícies que tenim de Pere l embrí es redueixen al període 1399·1423 · b ·
en aq~es! darrer any el pintor ja està mort i la seva dona Margarida es casa en's~go~
nes nupc.1es a~b el tam~é pintor Bernat Serra." Durant els primers anys d'aquesta
cronologia•. (hi ha un bu1t de notícies relacionades amb la contractació de retaules
que va ~e ¡ulro.l de 1403 fins febrer de 1412), Pere Lembri va tenir el seu taller a
~orella 1a partJr de 1412 consta com a pintor de Tortosa. Malgrat aixó la seva acti·
v1tat a Torto.sa ~egué come~çar pels volts de l'any 1407." Part de la documentació
que fa referenc1~ a aquest psntor és certament singular, principalment, pel redactat
d.el~ contractes, ¡~ que a mé~ d~ les referències als termes generals de la contracta
CIÓ 1 de les cond1c~o~s econom1ques de la realit~ació de l'encàrrec, informa de les
mesures 1 caractenstsques de l'obra.
És per tot això, que creiem convenient fer una aproximació a l'obra de Pere

~embrl a part~r de les contract~cio~~ d?cumentades, les quals ens assenyalen que

I a~~ 1400 va contractar la real1tzac1o d un retaule dedicat a Santa Llúcia per a l'es
gle,sla de Canet lo Ro1g per valor de 40 lliures (800 sous), en 1401 firmava la prime
ra apoca del ;.etaule ~e la Mar~ de Déu per a l'església de Catí, valorat en 530 florins
(5.830 sous), postenorment, I any 1403 va contractar un retaule sota l'advoca ·0· d
Sant Bartomeu per a la localitat de Vilanova d'Alcolea per va lor de 87 lliures ~~ 7 g
sous). Ja com a pintor de Tortosa contractà l'any 1412 un retaule dedicat al m~teix
sant per un.1~port ~e 385 florins (~.235 sous) per a l'església parroquial de Beseit i
amb posteno~Jtat, I any 1415, va srgnar la realització d'un retaule dedicat a la Mare
de Deu per a I església parroquial de Castellfort per valor de 420 florins (4 620 so s)
~questa ~~rrera referència, sorprenent per l'elevada quantitat pagada al.pintor ~e;
I elaboracro del r~taule, és. important ja que en el redactat es fa referència a quèa
quest retaule havra de ser rgual als de Catí i Mosquerola també d'advocació maria

4

'' Una notJcla. deteda el 2.5 de setembre de 1423 ens Jnf rm
M
·
·
sou e.sp6s Bernat Sena. pfntor de Tortosa. Fra~HC Le~bri ', ~ ar~anda, Vlud~ de ~ere Lembrí, atorga poders el
seu germa Pere, Agnès i Flancesc Lembrf. SANCHEZ
~·3~~~c de2~.elène,a. te la tutefa dels fills menors def

Goz.At:o

., Un document de r•any 1407 relaciona a Pere Lembrr amb la Seu d
' p, .
• ~
•
uns poders des de MoreUa. CALVO 09951, p.
e Tortosa. Amb ancetiOntat. I any 1405. ve atorgat
.

253

.. En reltoejó al r~J1aule de l'església de Cati vegeu PUIG ( 1944 ). p. 56.
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renciació entre els pintors Domènec Valls," Guillem Ferrer,20 Bartomeu Centelles" i
fins i tot Francesc ça Real.n Aquests artistes, per la seva cronologia, es degueren
manifestar artfsticament segons uns models encara lligats als models trecentistes,
mentre que els pintors Pere Lembrí, Jaume ça Real," Antoni Vallserà i Pere ça Real.''
amb més o menys intensitat, degueren seguir les pautes del gòtic Internacional.

na Amb anterioritat, ja hem fet esment de la contractació del retaule d~ c.a~r P?r
vaior de 530 florins (5.830 sous), aixf doncs, hem d'afegir a aquest s1gmflca!lu
mbre d'obres contractades per Pere Lembrf, el retaule de Mosquerola, el qual
~~ ué estar valorat en una quantitat molt pròxima als 5.830·4.620 sous, p~eu
a ~est últim del retaule de l'església parroquial de Castellfort. A~uesta, mate1~a
~antitat també serà el preu del retaule dedicat a la Mare ~e ~~u de I ~s.glesla
q
· '1 d Xert fet l'any 1416 La darrera referència de I act1v1tat art1st1ca de
1 d s
M'qual i que
parroqu1a e
•
·
. .
Pere Lembrí ens mostra que l'any 1420 hav1a p.ntat el ratau e e. an1 • I . •
el seu valor va ser de 160 lliures (3.200 sous). En un pr~mer n1vell ~ an~IISI sub
• • sorprenen 1es quantitats abonades a Pere Lembn per la realització de les
¡ectlu,

Pel que fa als suposats germans Francesc, Jaume i Pere ça Real hem de c¡onsi
derar que probablement no tenien cap lligam familiar, ja que existeixen c~rtes
incongruències entre els registres d'aquests artistes." El fort vincle familiar assen
yalat per Sanchez Gozalbo ha provocat certes reticències a l'hora de valorar la quali

'
- Oot'Mnec Vaffs quahflcat per Ptrtlllel CerimonkM, en una urta dirtg.O. als Jut't\f d.AibocMMr I dat.cla .. 3 ót: gener

obres esmentades."
És a partir d'aquesta impressió inicial que he~ ~~nsiderat conve.~ient realit:
zar la comparació de les contractacions amb poss1b11itats ~e val_oracro economr.
a de Pere Lembri ja que els contractes de Canet lo Ro1g , V1lanova •. Besert 1
~astellfort permeten realitzar una certa aproxima~ió al preu que ~~mbn cobra~a
per les seves obres. Aquesta informaci ó, que s1 . bé de_forma a11lada no sen a
1
massa significativa, pot esdevenir un valor mamfest Sl la compa~~m. amb ~ s
resultats econòmics obtinguts de l'anàlisi econòmica de la producc10 d un artl~
ta reconegut, com ara Lluís Borrassà." Aquesta comparació. és ~larament Signi
ficativa de la taxació que Pere Lembrí va fixar per la reali~zac1ó de le~ seves
obres la qual, malgrat la petita dimensió de la mostra, 1nd1c~ que el_ ntvell de
valor~ció de Pere Lembrí per la realització de les seves o~ res ?s aprec1ableme~t
alt " El coneixement d'aquesta referència complementàna ratifica la nostra opi
niÓ de que la pintura de Pere Lembrf no es pot correspondre amb la creació
•popular· del Mestre d'Albocàsser. Les obres del taller ?'aquest m~stre, per les
seves limitacions, corresponen a un tipus de producció econòm1came~t més
baixa, fet que s'evidencia tant per la factura de l'obra com per la modèstia de ls

6t 1373. eotn ·pntor de TortON e de eau notlra• va t.nW probtames •mb un retau.. que puna P'8f" 1 aquAt noc.
l"•nfant en Joan va signar al gener de 137•, un~santènc1a confirma1brlt de dun •nterlort en la quel es d11prenia que
hlvi• exlttu un intent de freu tn l'or i colors emprats. En rtiKió a aquut pintor mireu GUOfOlt.d. (1914). p. 79. 112.
lliS! 215 i 216: SARAl EGUI, 1111351. p. 07 llONCH 11967-tll, p. 1n 178.

• Sembla. que .,.. çron()k)giet pe,rdaJment comc:ldents. hi van 1\aWl dot pentofl anomenatt Gutlte-m Ferrer, run prOCtKtont
dl MOftlla f fattro dl castelló 6e la PlaNI de Sorrltr\1, aixO. en oc:.~tions, crea dubtes el"hore dt teber a Quin pintor 11
rtfereJx el document. EJ pintor GuJIIem f.,r8f dl CUteJió dl la Plana diBorriane. va monr
11101. Mmble que va t.n.r
gnou c i o - ""'bol -or
Joon ~ . _ , . • clospttn d'UN cio
cloiM , . _ l
CALVO f1995t p. 2"'8·252.. IAanctro de S.ralegu• tdltftlfa. amb a)gunt resetva, tJ MtRrt de Vilefennosa amb Gutllom
Ferrer. Aquest artista, que t'olt seus lnM:Is artístict relaclol\ltl documentalment amb t l.t pintor~ Serra de S.rcelon.a. en
tia onya1372 ; 1375. r - . un ¡¡rimot • - hny ,.,., en qual hQo 14 ftori.-. ol pintor Pwt S..,. "iltm......, o<
rNtldo qvod do borW mels donllK l'flitO S«ra. icloris o - r , . , . , _ Xlii""'roctiQvt pondtns
Quos sibi dMJo s; MJ (J,~m OOttvl m,; YUtMÏC, •tilll Qvod derttur her«/Jbus vel piV)m;xior~bvs sv;s ttstltn6flte»", &Qutsta
cl.usuJa 11 repeteix en sim•lar rtdactat tri el seoon I dlrrer tH~amen• dl data 27 de oetubre de t•tS. La conbnu•tat dl la
roloció cio Guollem ftfftr omb ... Serro I ol lligam..-- .,..,lo_.
cio
amb lo <foq.-.
clontrs ¡>ontOB van auggonr a Serologui lo probobo~UII <f_.lclont...,_ SARAL.EGUI lli.l!il. p 25-06. Potrtriorment I

-

reny
lot_._

bat-

eloi-

btHnt~se

..mv-

tn l'et:mtn11di rtlaciO Mest,. de V•laftrmose..Sorra. Alnaud propod la idcn1hat del MHtre amb el p4ntor
France<c Som ll foll dol germ41 majo< cloto s.tra cio Ban:elonll docu,_,ll en Vt....,. a po"ir cio rany 1382 Noticio pro
porcoonodo por GUOIOl 1195&1. " 75 ; or--..clo 1>01 oroP Aonoud on AINAUO 119611, p. 75. _ , _ , Mloni Jooó
P,arch ho . , . _ . lo _ ,.., eloi MHut de
tomb ol pòn1or Llorenç s.._... En rtltció e les ponrureo de

v-.mo..

Volofermoot vegeu BCNAGES (19221, SAATHOU 119451 p. 270.274. llONCH 1190HI81 p. e:J 85. MEDAll 119851
CenteUes Mmbta Httr Mtrettm.nt reladonat amb el p.ntor Gu:•ntm Fe.rr., De &I ~utet.. documentK:tó que h la
refortnao deoloco lo rooliU.oc.O <f un rttoulo por ol Co<>w<l1 cio Sone Fro.nctte de Terol. sANCHEZ GOZA1.80 119351.
p. 94; SANCHEZ GOZALBO 119431. p. 1•5· 146.
"La prktica tbs.neia de notlel., relatlvu 1 la tonlrec:udó de rtu~ulu d•rcutta el conelxtme:nt d"~vtSt arti.Sta i fa~·
.., que clogU<I trobtllor en tl uollor <falgun pòn1or de Mo<tllo. sANCHEZ GOZAI.BO 119431. p.03~7.
11

fusteria."
L'alt nivell artístic existent a l'àrea limítrofa entre les actuals províncies de
Tarragona i Castelló en matèria d'escultura i orfebreria no t~ paral·lel ?n el Mestre
d'Albocàsser com a representant d'un dels seus millors artrfexs en p.n_tura. D~ la
resta d'artistes, actius a l'àrea de Morella i Tortosa, podríem fer una pnmera d1fe·

" Pintor documentat dH de l' tny 1402 fina f' tny 1•3~. En delt 4 de merç de 1402, va entrtr com eprenent en el Ullltr
dt Pere Nicohu.1. Pintor de Morella fint reny 1431, és CCW\~ut que en data 27 de febfer d'aq~~Mt any ve vture en
Akanyía i que t'any 1.:!2 va fixar la MVI res~ 1 S.r~ A ptrW cfeQuesta v•hma refttWrc:la doc:u"'*'ta! no
ttntm up noticie de f Kt.Mtat trtisbel de Jtumt Çl Real. La relació de ran.stt amb ArtOó semble que no u limiti·
ve 1 aquttta Ultima &tapa conegudl, Ja que ttmbla que ta famflla de le HVI 11po11 procedia d'aquesta regió.
Aquesta pOdne str lt raó per lt qualla major pen del-s rtttules dalt Qul tenim notk:l.t van tenlr com a dHbnadO a..
,,,,.. araooneses frontetefM.
dels Pcw\1 ' de retwe. UN de ... ref«tnc:• dt Jaumt
que""' ha erl•
dM l'atençiO ha ntat 11 quel1tleK•ó reel1tl"ldl Ptt Pere N~oleu, en el contracte d'aprenentatge cte Jaumt ça Real, el
nomenlr•lo com •pk:tor naturelit Moreut•. Aqvtttl vaJorecJó i e l fet que el contrtctt tlnguês un termln1 de dos anys.
1\1 portat a pent,a: Qlil Jaumt ça Real i• devi.t titit fonnet .,.. MoreHe I que .. eoturacte fou mM de perfeceeona.,.nt
Qut <fooronontll~ sANolez GOZAl80 (1535194-65: sANoiEZ GOZAUIO 119431. p,q 52.

ça""''

r.,••

..

" En Clata 9 d'octubre cM 1•23, 1 r.ct•t dtl7 "'VV. equolt pintor ttt~tr• com •Pttntnt en el taJ~r de Llu ls Bonassb per ~i dl
cJnc anya. lo mort dt Sorra... 1 finals <lo 1424 o Inicis de 1025 dog.,. rnodvot lot rolocionl documonlodes de ç. Real omt>
Joumo CW""' 110251; Motou Orc..- 11•281. l ' - cio lt , _ <11 ...... ço Real omt> llull Borra... I omt>
lo - . <f""ogr""' eloi uoller <faquest pòmor esrt
OOIUdiado on P<otundllll .,., Franoooc Rull O.,.A(Io en la.,••
ttll doctOri I Llvis Borrassa ' ~NU UI flor. En relació 1 les referències documet'IIIIJ V6QéU GUOIOL·AlCOl.EA ~ 1987t p. 85.
• Existeixen unes d.;aeordanut entre &I doeurTl4N\tKtó pubi!Qida Ptt S6nchez Goutbo • ~ 1 Manmon que ens:
fan pet\Mr Que 8qVIM F'fancete Çl RNI no era et oerm• dets pinto... Jaumt I Pere ça Re&~1 I flnt i tot t\tm de com
provat rtxl11ència c1'tqutst possible lligam famlllar entre aquettt dos dantt'l pintots. En data 31 d'agOII de 1428
consta que Pere çe Rtet, mercer de Morella. ltOtg• pod~ts als Mus fills Franctte c-aRNI. nOWJ dt Vic i al pintO( Ptrt
Çl Reat En eonseqtÀ-ncia• .c¡uett Ult.m pintor. Q\111 h.vi.t tr~t en t1 t.elle, de Uu.s 8orraW. tenia un o«mà ano
mtnat Frencnc: per~ aquest no era t1 P•ntor Francesc ça Real documentat per S&nc.het Gozafbo. SANCHEZ GOZAL·

ols_.,..

H_,

80119351, p. 64; SANCHEZ GOZALBO 09431 p. 03-53; MAOUAEll (19521. doc. 584.
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tat artística de Jaume ça Real, malgrat romandre en el taller de Pere Nicolau,,.així en
una noticia de l'any 1423 s'assenyala que Pere ça Real va signar contracte d'apre
nentatga amb el pintor Uuos Borrassà." El fet de que Pere ça Real va preferir apren:
dre l'ofici de pintor amb Borrassà i no amb els seus suposats germans Francesc o
Jaume ça Real ha creat un cert grau de desconsideració envers la pintura d'aquests
pintors i principalment cap a la de Jaume.• Al respecte hem de ressaltar que l'assig
nació econòmica fixada per Pere Nicolau en el contracte "d'aprenentatge• de Jaume
ça Real és relativament elevada si la comparem a altres contractes similars, realitzats
per diversos pintors contemporanis," més si tenim en compte que Nicolau concedeix
a ça Real el permís anual d'anar a Morella dos mesos o tres mesos a l'any...

la pintura quatrecentista produïda en el triangle Morella-Tortosa-Sant Mateu. La virtut
d'aquesta expressió artística és la que es correlaciona de forma clara amb el contingut
de la documentació existent. És per tot això. que volem agrair l'esforç fet per Anna Maria
Calvo Manuel en la recuperació de les t res taules gòtiques, les quals no únicament són
importants per a la comprensió de la pintura quatrecentista internacional de l'àrea limí
trofa entre Castelló i Tarragona, sinó que també són especialment significatius per a
comprendre quines van ésser les relacions entre la pintura valenciana i la catalaljla. Les
taules de Cinctorres són suficientment explicites com per a mostrar el grau de parcial
Incomprensió amb què s'ha valorat a la pintura d'aquesta franja geogràfica.

El redun nombre de notlc1es del pintor Pere Forner situen la seva activitat artísti
ca a Sant Mateu i a Morella al voltant de l'any 1400." Pere Forner apareix relacionat
amb el pintor Bartomeu Forner" i va ser mestre de dos coneguts pintors de la ciu
tat de València: Joan Moreno"' i Antoni Guerau."

lES TROBALLES DE C INCTORRES.

En relació als germans Jaume i Antoni Vallserà, la pràctica absència de notícies
relatives al primer en contrast amb les d'Antoni Vallserà, indiquen que Jaume no va
formar taller i que la seva activitat com a pintor va estar lligada l'obrador del seu
germà. Antoni Vallserà consta com a pintor resident a Barcelona en data 30 de gener
de 1413 i des de l'any 1418 fins l'any 1447, ja figura com a pintor a la zona nord de
Castelló. especialment a Sant Mateu."
La penosa desaparició de gran part de les obres d'aquesta àrea geogràfica." difi
culta l'apropament a l'obra de Pere Lembri, és per això que el descobriment de les
pintures de Cinctorres proporciona un alè de certesa testimonial de l'alta qualitat de
• TRAMOYERES 119151. p 44-45o SANCHIS Sivero 1191<). p.37·38.
~ OU RAN Iol 11933). 1> 393. DURAN Ib) 11933).
• En fti~Ctó 1 tQVnt an)ttl vegeu SARAU.GUI I1933). p . 24·25.
• La retribució tuttnvtltd• per Pere Nttoltu en el çontrecte d'aprenentatge de J t ume Çl Real, VI "'de quaranta flo
rins (440 sous) pet un temps de dot envsl un m11. Aquesta retribució, coinçident amb l'estipulede per Uuls Borrllti
al pintor Gu~•u Gener, en data 28 de juny de 139' IMAOURELL (l850), doc. 88}, h'ldlel un f~teonelwement de NiColeu
vers 1t1t c-onetxenwt'ttl pctòriQ: O. Jtume ç.a Rtll I ens rtve~ uM eena fonntctó per pan d"aquell pin1or. &e quil
degu' .ncrementar..lt 1mb la M'VI "tlda al lli.., de Pere Niçolau. n.pecl~Jment Si atnim en compta l.a releoó d'•·
qu.tt obrador amb el ¡HntOI MarçM dt Sax. SANCHIS SrvERA C1t1•1. p.37 ~38
• •EI"t rtmen lrtternoi conv.mumttt In p.crum #P«IIII dNuctum quod 1i mfr1 •nnvm IIIQttro lrt vor~vs P'rte• Motelltt
POSIIm íre umel In 111no er 1bldom perm•n•r• dvoOus vel tnbul mtn11lws 11 non ulrr~ 1mtnd1ndo t•m•n 11 ttfi·
dendo vobi# illud tttmp~,n qvotm d.Ctl vU/1 Morelle ,.rm•nttbo"' SANCHIS SIVERA {1914). p. 38
,. Les rtftr~.es docv~s rtflit•"" a aquest piMOt eotrespontn al penode Olt 8 N ~f de 1396 al 22 O. febrer
6e 1&0l En doto t d'ogostde 1425 oobem qua jo t fl mort. SARALEGUI (1932). p 17· 21, SARALEGU111943l. 1> 39-40.
u Juntament amb Pere f'orner, figura com e testimoni dt dot documents dt l'1nv 1402. Més card. 11 1413 apareix un
Bat1omeu Forner com a pintor de València I j1 en tl1425 ven, juntament amb la tiVI espote Gulllamoneta, le meitat
d'unt cata que tenien 1 Sant Mattu SARALEGUI (1932). p. 19-2\. lts poques ttftt.ncies rtletlvet e aquest pintor I
el deacof'*xement dl te seve obfl .mpou:Lbthten poder anlf ,.._ enll~ a l'hora de vak>rar un Mntre que ens Mm
ble "''' Important 6et que li d«utntMactÓ serf\bll¡ tevelal.
• En d111 4 c:M no._..,.,brt de 1396 va firmer conttiCtt creprenentetgt 1mb et p.ntor Pere Forner per un tampa dt dos

-------d'-ntloaó-·

onyo omig. AquHI compromio 6a va eancel·lar ol S de juny do 1399. SARALEGUII19321. p, 18, doc. V. SARAlEGUI
C1943J, p. 39 En rt1ació a l'ectivlttt d'aquest pintor ela ciutat de Vat•ncia vegeu SANCHIS SIVEAA (19141. p. •g 1157.
"' MatQret que noconeutMI el contrec:ct fi~JPrenen\llt.v* ffiQ\Jiftl J)intor e.mb Pttt Forner. tet'l"'bb& probetlll que AMoN Gutteu

dtl.....,..,,

oolormMtnel--.
- -o la oonoo1-....... 

...
dol- Joon Moreno. SAIW.EGUI 1193Zl. p 19. doc. v. SARALEGUt 11~. P.
40. Sanchis Stvera 1ndou divtf'HI notlc111 rtlativM a rtctivitat d'eqUMt pintor a Vl..t'l(jl. SAN<::HIS SrvERA {1914J, P 48.
• Vegou SANCHEZ GOZAlBO 11932). p. 24·30. MADURElL !1949), p SO, MAOURELL !1952). doc. &57.
• Sarthou Ja va fe1 una primera aprox1m.tetó 1 ren d• C••taJió. ~ SARTHOU (1t18· 20) p 1&7191 En ret.c•ó I la
dtu~>to..:ló i dispt...O cio 11 otn cosoollononc. · - ROORIGUEZ CULEBRAS 11176-18).

Els diversos fragments de retaule descoberts l'any 1988 a Cinctorres ten;n una
importància fonamental. més que per la troballa en ella mateixa. indubtablement
interessant, a l'hora de replantejar el panorama artlstic que es defineix en aquesta
zona, en centres com Morella. sant Mateu o fins i tot la pròxima Tortosa, el bisbat
de la qual defineix un àrea en la que resten enclosos aquests centres de Castelló."
Per bé que no totes les pintures descobertes tenen la mateixa qualitat i es poden
definir autories diverses per a elles, es perfila clarament un grup més destacat que
conforma una taula centra l de retaule dedicada a sant Pere, envoltat de cardena ls,
una taula amb les figures de sant Blai i sant Antoni abat, també del carrer central
d'un retaule hagiogràfic, i un Calvari.• Les peces de Cinctorres, malgrat els desper
fectes ocasionats per la descontextualització i el mal ús. són indicatives de l'alt nivell
assolit per les arts pictòriques de la zona. El taller que dóna vida a les seves figures,
perfectament adaptades a la maduresa del gòtic internacional. havia de trobar-se
entre els millors del seu moment. Per tant, qualsevol disquisició sobre l'autoria d'a
questes taules haurà de tenir en compte un panorama força complex que la docu
mentació ajuda a perfilar força bé i en el qual, com hem vist, destaquen diversos
pintors d'alta qualificació i de reconegut prestigi ja en la seva època.
Abans de donar la nostra opinió sobre aquest intrincat tema en el qual el concert
historiogràfic sembla particularment emboscat, ens interessa for una doble reflexió
sobre les pintures trobades a Cinctorres. En primer lloc. cal reconstruir el catàleg
d'un artista que no degué passar gens desapercebut en la seva època, per la qual
cosa és necessari establir nexes clars amb altres obres conservades. En segon.
creiem oportú plantejar les pautes de la formació i aprenentatge d'aquest pintor que
bé mereixeria l'apel·latiu de "Mestre de Cinctorres" si no fos que més endavant
intentarem justificar la seva possible identitat.
EL CATÀLEG DEL MESTRE DE CINCTORRES.

En l'estudi d'Anna M. Calvo ja es recullen algunes aproximacions a obres catala
nes, però en les seves conclusions no arriba a plantejar-se la construcció d'un catà

d'

"Vtgtu Dl•rlo MediteffAn.o de Cute/16n. 1988. p. 14. Per 1 la pott·e riof rtPtfCUtló 1estudi dt te1 obr11: CALVO {1995)
• Per • tes dJVtrllt tPOI'tiCiór\1 ttlhUadts fini 111 I per a tOtH .._ qUestk»nsaobt'e el procM de restaurac.iO 6t fonamentat
.. text Anno Morio Cell/o <1101 o O. ""'" "'-~ on I>Oden ompliot·M .. nombra cio rol.,.,._ bobloOQriroquoo. f1
detn ~nd• d'anteriors eproxii1\KIOftf 1 ecavestes obrH, indoses IVIdentmtnt. ... CSt la mtt...•• tutora.
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al concert celesti al que s'adiu amb la temàtica de l'obra, fo rneixen models on les
carnacions sembl en encara més rosades i amorosides en un tendre retrat cortesà de
joves músics que festejen la Senyora i reina del Cel. Som molt lluny dels àngels de
regust duccíesc o símonesc que se situen en vol sim ulat a banda i banda del tron de
la Madonna i que els germans Serra i la pintura valenciana trescentísta acostuma·
ven a concebre també com a músics. Es tracta d'una iconografia similar però els
patrons compositius han canviat radicalment en mans de l'autor d'aquesta t'ula.

leg en sentit estricte. Cal reconèixer que la comparació més encertada i suggerent
que estableix Calvo relaciona les pintures de Cinctorres amb dues plnt~ res que, en
les classificacions de Gudiol i Alcolea, apareixien integrades sota el perfil dei Mest re
de Torà i que havien creat problemes a més d'un investigador a l'hora de justificar ~a
seva presència en àrea catalana. Es evident que el Mestre de Torà no pot ser el matetx
que pinta el fragment d'un carrer central amb la Verge i el Nen amb àngels músics,
que es conserva a la catedral de Barcelona, com tampoc sembla l'autor d'una taula
mariana amb sant Benet i sant Bernat, conservada en col·lecció privada.• En conse·
qüència, després de revisar de nou el tema no descartem que les connexions esta·
blertes entre la taula de la catedral barcelonina i el Mestre de Torà siguin degudes a
una influència del seu autor sobre les escoles de la Catalunya central, on alguns anís·
tes menors desenvoluparien el seu art, encaixonat entre les grans aportacions bar·
celontnes, tarragonines, tortosines i castellonenques." Malgrat la manca d'identitat
del Mestre de Cinctorres amb el grup de Torà, el qual inclou més d'un mestre, ca ldria
assenyalar diversos aspectes coincidents. En aquest mateix sentit cridarem l'atenció
d'una taula de la Nat ivitat, de col·lecció privada," en la qual el pintor fingeix un cora·
nament de fu steria on s'inclou la Imatge d'un profeta llsaïes) molt simi lar també a
solucions en pedra que trobem en un retaule fragmentari de Sant Mateu.••

I~

I!
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L'efecte es completa amb una fusteria summament rica, potser entre lés més
complexes que es poden estudiar en la retaulistíca gòtica hispànica del gòtic inter·
nacional. Remarquem el coronament de la taula central amb una mena do diadema
de traceria que enclou dos sumptuosos i dinàmics dics amb molinet i un espaí cen·
tral circular i lobulat que fou el destí d'una figura de Crist ressuscitat, molt reparada
en l'actualitat. L'arc extern es carrega amb fulles de perfil i un floró que deixen espai
per a dues sèries de sis arcuacions, en ojíva molt afuada, que es decoren amb cer·
eles daurats. Al seu damunt, trepitjada pe l floró, encara veiem una faixa de t retralo·
bu ls encerclats que donava pas al pis superior i que es reitera amb menors dlmen·
síons a la zona inferior de la tau la. Tot respira un aire cortesà i sofisticat que juga
amb les torsions dels estilitzats cossos femenins però també amb les fi ligranes del
disseny de la fusteria. L'espaí central és flanquejat per muntants decorats amb sis
figures de santes (reconeixem a Santa amb campana (7), santa Clara, santa Maria
Magdalena, santa Llúcia, santa amb pot vermell, santa Isabel d'Hongria (?)) íntegra·
des en compartiments propis, coronats per arc apuntat i separats per emmarca·
ments de fusta que també redunden, a més petita escala, en els elements decora·
tius (fulles, florons ...). A d'alt i a baix de la taula es reparteixen quatre escuts cairo·
nats amb sengles sabates aparellades a les quals al·ludirem més endavant.

La taula de la catedral és centrada per una sofisticada figura de la Verge corona·
da." El seu cos afuat i les carnacions amorossides es destaquen solemnes sobre un
tron blanquinós, ricament esculpit, que cobreix un baldaquí configurat amb volta
de creue ria. Els murets que tanquen el tron, a banda i banda, són decorats amb baix·
relleus vegetals mentre que, en els seus extrems. es multipliquen els espais dilí·
gentment esglaonats on es poden anar col·locant profetes i àngels apters amb íns·
truments músicals. Tota l'estructura imita una construcció de marbre o alabastre.
Les figures que la integren, de grandària reduïda, són cobricel·lades en alguns casos
per dossers del més extremat disseny gòtic. Són parts treballades en grisalla, com
la resta del tron -a excepció de la volta destacada en blau·, que ens ofereixen una
dimensió distinta de la realitat representada. Enfront hi ha la Mare de Déu vistosa·
ment acolorida pels ors del vestit, de la corona i del nimbe que hem de sumar al
sinuós mantell blau (ara ennegrit) realçat encara per l'intens vermell del seu folre.
El Nen, pràcticament nu, és un infant carnós que mira la seva mare mentre aquesta
desvia lleument la mirada envers un potencial espectador.

Pel que fa a la Verge de col·lecció privada, amb emmarcament modern i sense
restes de la fusteria decorativa, s'observem importants contactes amb la taula de la
catedral de Barcelona que han conduït a una mateixa classificació de les dues obres.
Ara es tracta d'una singular visió de la Madonna entronitzada que alleta sant Bernat,
de costat amb sa nt Benet, també agenoll at. El Nen int ervé en l'operació de l'alleta·
ment ja que prem amb la mà al pit nu de la mare mentre els sants mostren llibres
d'escriptures llegibles...
Per bé que no admetríem, sense cap comentari, una immediata identitat d'estil
amb la taula anterior, existeixen elements suficients com per a no passar per l'alt la
tradicional comparació entre aquestes dues obres. Es tracta de peces de molta qua·
litat i fínura d'execució que a desgrat dels seus desiguals estats de conservació tra·
eixen un esquema díbuixístíc comú i un mateix ambient artístic. Sospesem, doncs,
els pros i els contres d'aquesta aproximació.

A la part baixa del quadre, asseguts a terra. i amb instruments musicals, set
àngels ·novament sense ales· de grandària molt inferior a la de la Verge i consagrats
• SeMe aprofurót •leshorn en lli quest•O )a epunteven ~vesta diferênaa • ROM AlCOY. · El reteu.. de ...nt Ge~l.
Pere de Valldeboga ; el Pf''""' 8ofrau•·. lMnl:IMd E•rudd d'Art M~M, Yoi.V1 C19t1-1993l. Barc.tona. 1994, P..
32S-lS7. p 3SS. No podem Iod~ uf\1 tiUcta ' unQ autona per a tote:~ les obres '9fllp.edn Qoef' GUOK>l • AL~

t..EA.19JIMI.

També en la taula de la Verge de la Llet veurem un tron arquitectònic amb figu·
racions que imiten solucions escultòriques. pefò les formes són més dures i dibul·
xfstiques, més retallades en el seu perfil. D'altra banda, la morfologia del tron mos·
tra algunes diferències com la presència de braços foradats, que són compactes en

•L'eetlv•tat n-Htnor doeumenttdl per 1 alguns mestrtt de 11 Catalunya oentr•l. com elt Fe liu, potMf J.igui rtlecion.tble
amb obres SJmLiars • les de Tort o C~ttellfoll•t d.t RulbfeOOJ.. En qualHYOI cas. l ' empt~rneru Hhhstle det orup cM
Tora hauri dejushflclt·M dttpr•• de dettn.lrc.tr claramefltla seva identrtat dt la que pertoca 1 t'ampon1nt arttsU
que rnf1tu la Madonn.1 c.ttedrthc;•• 1 que com veurem ens portar; dirtc11men11 Its desc:obtrtn Clltellone~Ques..

"Vlll!OU GUOIOL·ALCOLEA (1987), fig. 330.
• No detcartem que algun• de 111 obrtl QUI hih estat relacionades amb a(luest tallet puguin tenir un origen c:astello·
nenc. Al respecte hem do c:onsldlfJr un• flftrèrw:il a Margaridl de Tor• relacionada amb ol plnlot Quillem Ferrer I
que desenvoluperem en properet publlcac:lont CAlVO (1995., p. 248.

• Sobte el aetJ estat de cons•rv•c•6 v*Qeu ets comentltit fets per YARZA. 1992. p.. 266-257, p, 2M.
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.. Aquest• diapoaició mereix et record <l'els""'' franclscent del retaule de Santa Clara de Vic agenollats davant deluon
dt ..,'lt Ftancesc:. En el retJule de Vic colnctdeh(tn tambi lltrH dtlalfs de<:oratiu.s de IH robltl 11 poc:ftla sotpeser
tlgun parentiu amb algunes imatges femen inet.
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la taula barcelonina, o la configuració menys alambinada dels pinacles i formes de
coronament que, a la vegada, resulten menys dolces i amorosides que en la prim e
ra. A aquest efecte general, cal assumar la falta de distinció pictòrica que s'insinua
entre els petits habitants del tron i les restants figuracions, diferenciació que és pa le
sada en la grisalla que utilitza el primer mestre. Una de les particularitats d'aques
tes pintures és l'ajustat disc que conforma els nimbes. Aixl, doncs, els caps de les
figures no són envoltats per l'aurèola àmplia que veiem en l'obra d'altres artistes.

La història de la taula de la Mare de Déu de la catedral de Barcelona remet nor
malment a terres lleidatanes. ja que hi ha constància documentada d'aquest origen
des del segle passat." Adquirida a Lleida, el seu emplaçament barceloní, seria part for
tuïta de la seva trajectòria. En aquest mateix sentit, tot i que no podem descartar una
destinació lleidatana per a l'obra, el lloc de realització tampoc no sembla trobar-se en
terres de Ponent. Les dues sabates aparellades, vermelles les dels cairons de d'alt i
enfosquides les de la zona inferior, són els únics escuts visibles en aquesta beqa pín·
tura, elements que evidentment cal tenir molt en compte en referir-se al seu .,rigen
lleidatà, però unint a aquestes altres dades que ens forneixen pintures de la mateixa
zona. La presència de famílies Sabata o Sabater a Lleida ha estat treta a col-lació,
sense oblidar un possible encàrrec del gremi de sabaters.• A més del retaule de Sant
Antoni Abad i Maria Magdalena de la Granadella, amb escuts semblants als de la nos·
tra taula, creiem necessari remarcar la presència d'uns semblants senyals, ocultdts per
un ratllat necessàriament posterior, en una taula de la Mare de Déu que es considera
procedent de sant Llorenç de Lleida.•Vàrem advertir la presència d'aquestes senyals
amb sabates vermell es després de la seva restauració, realitzada amb ocasió de l'ex
posició Pu/chra. Creiem que aquesta coincidència mereix alguns comentaris més. En
primer lloc, localitzem uns senyals similars als de la taula barcelonina en una peça ubi·
cada des d'antic a Lleida que presenta una resolució iconogràfica paral-lela. Tot I que
la taula de sant Llorenç és una obra de la primera meitat del segle XIV, la seva reso
lució amb la figura entronitzada de Maria i amb un generós coronament, inhabitual en
terres catalanes, coincideix amb l'obra de l'Internacional. La presència de Crist en
aquest decoratiu treball superior és indicativa d'alguna mena de nexe encara que els
àngels siguin a la zona alta, en la pintura més antiga i, en la més moderna, apareixe
ran als peus de Maria. Per tant, al menys des de dues vessants representatives, reia·
clonades amb la titularitat de l'obra i els seus detalls secundaris (Crist i àngels) poden
establir una connexió que corroboren els senyals amb les dues sabates, í l'origen
genèric• i l'estructuració complexa i inhabitual de les respectives fusteries." Encara
que considerem aventurat pensar en una substitució de l'obra trescentista en temps
del gòtic internacional, ja que excepcionalment la fortuna ens hauria premiat amb la
conservació de produccions destinades a un mateix emplaçament, no volíem passar
per alt les expectatives obertes per aquestes coincidències."
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Advertim variacions en la forma de cobrir el t ron amb una mena de terrat de roba
que substitueix ara la volta de creuria.• Tampoc apareixen aquí els atlants despu
llats subsidiaris dels protagonistes bíblics, atès que el seu paper era el de suports
d'alguns dels profetes del magnlfic tron de la Verge de la catedral de Barcelona. Un
parell d'ingenus dragonets els substitueixen a manera de gàrgoles en el corona
ment d'un dels braços foradats del tron i ens obliguen a tenir en compte la presèn
cia de figures similars com a basament de columnetes extremadament fines en la
taula de Barcelona.
La Verge de la Llet va coronada amb vel mentre que la Maria barcelonina porta
el seu cabell ros recollit í descobert sota la corona. L'infant també és representa més
tapat en l'obra de col-leccíó privada amb gases que amaguen la seva nuesa molt
més ostensible en l'altre Nen Jesús. Altres diferències parteixen de les similituds
com ara el tractament del rostres í cossos de la mare i l'infant que resulten més arro
donits en la taula de sant Bernat i sant Benet. Justament aquests dos sants obliguen
a desplaçar la cort angelical del primer terme en què la vèiem situada anteriorment.
Dos àngels músics, amb flauta i cornamussa, resumeixen l'anterior cor celestial.
Volen de nou al costat del tron. com els seus avantpassats trecentistes després de
retrobar les ales que els permeten mantenir-se flotants. Tot i el record dels joves
músics asseguts, la seva aparença és més ingènua. De fet és el rostre de la Verge el
que s'apropa de forma més evident a la fesomia d'aquests darrers.
En les dues taules constatem la presència de motius decoratius d'origen similar
com els elements estrellats que decoren en un minuciós treball de mosaic algunes
parts del tron. La innegable simi li tud d'aquests detalls no ens pot amagar la seva
freqüència en la pintura gòtica de la Corona d'Aragó que té un punt de partida clar
en l'obra del taller dels Bassa."
En resum, descartada l'atribució d'aquestes peces al Mestre de Torà, resulta força
més versemblant. com intentarem demostrar amb arguments diversos, una atríbu·
ció directa al taller del Mestre de Cinctorres. En conseqüència, dues produccions
que havien estat associades per alguns autors a la pintura de la Catalunya central i
lleidatana, han de ser revisades a la llum que ofereixen les descobertes castello
nenques. Per analitzar més objectivament els nostres punts de partida al-ludirem ara
a les dades fonamentals de les seves respectives històries.
• flrtm notar l·'e.c:i.st~ncia de dues mena que IOifentn l tlxequen unt mica aqutttl coben.t dt ttle tn tlt t)(trtml drtt
I esquerra. En 1•actuali1a1 no podrttm c:onfhmer que •• tracti del• p.rt conservade dt duet figurH, ert Invisibles. des·
pr•• del retall de le zona alce clt la teule. Ptnstm tamW en la poniblt ctnios•tat iconogr•hca, qu11l tant tSP4H:tacu·
tar com ho són les man1 alad u que Simont MaMinlshul per a sostenir les llegendts dt 11 ttva famosa Al·ltgorla
vll'giliana destinada a Petrarca.
• TamW Llurs 8orrusà incorpora equttutt ornamenttciont síngultritude.s dins lt trldieiO •tahan,tzent. Vegeu com
txtmplt tl retaule de Santa Clara dl Vle. 1 GUDIOL·ALCOLEA. fig. 29.

En aquest punt recordarem també que un Pere Sabater, actua com a marmessor
del pintor castellonenc anomenat Guillem Ferrer. Els lligams entre els pintor Guillem
Ferrer" i representants de l'ofici dels sabaters té un doble interès. En primer lloc per
" lA noi,... lo doni el Oilln d4 S.rao,.. 7 <H Mtombte <H 1882 olo ,_n.n GUOIOI. I AlCOlEA. 1986. p. M
"ESPAÑOl. 19t1, p 200, n. 212. rec:olh1- YAAZA. 19t2. p. 266
"ALCOY, 19t0. p. 90-t7, AlCOY·I!E~RAN. 11193. p. l7..a, fi9. p. 37 on són .,..bles
dwr.O.s sobre fons-·
meti que camuftt un graner ta~tUit blanqutnós..
• Ena ,...,,m I la Plocedèneil Heidatan... En,.,.,.. Ol Ponent ui KMny.tar Que la fem ma S.bater importtnt rada·
e~ 1 Co~ter. Cuteftrolht de R•ubrtQ6t: l e ~~ clutat de Ctfvera, perb cel advet"tlr que també et cone 1xen bfenq~JM femi·
l~r1 vatendanes, mellorquines 1 aragoneMS amb el metel• cognOm ..
•• Un tmplaçam.nL similar per al Crist vfu en obres dedicades e 11 M~onnaangelioiltJi el trobem a Mallorca en ur\1 tauta
ttlacionada amb Fl'lncete Comes (veQeu llOMPART, 1871, vol. I, figa. 5-t).
"la taule mis antlge hauñ1 ertal traslladada a un nou emplaçemtnt I pottiblemtnt seria eteshorH quan s'emmatcl•
rarten els entics tscuts. Som consçients de la falta de coinc-ld•ncia tn el color de les tebes representadts. ptl'b la
varleciO crom•tJca advertida en la taula barcelonina obhga a rtlltfvluar aquest aspecte de ta qüeatu~.
• Narbona. dón1 d'equest personatge, tlbattr d'oRc&, rtbr• tllleget dt 40 a.ous i 4 diners qu. devia 11 pintor c:ollollo
ntne el VIlafranquí Joan Mates. aetJu 1 Barctlont (CALVO, 1995, p 252!.

les..,.,....
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què comunica a un pintor de la zona de Castelló amb uns plausibles comitents de
pintura que e)(igirien les sabates com a heràldica. En segon per què potser ens faci
litaria els contactes entre els Ferrer de Castelló i els Ferrer lleidatans. quan recordem
les sabates del retaule de la Granadella, associat al taller d'aquests últims."
També la taula de la Verge amb sant Bernat i sant Benet ha estat considerada even
tualment de procedència lleidatana, segons indicacions del seu propietari, el col·leccie>
nista José Garnelo Aida (Madnd) que es referia una etiqueta indicativa d'aquest origen.
Tanmatei)(, Agust Mayer va referir-se a ella com a una pro~uccló de la zona de Terol; atès
el seu acusat valencianisme. La presència de sant Bernat 1sant Benet, patrons de I Orde
militar de Montesa, va portar a Ch. R. Post a considerar la seva dependència del castell
monestir situat al sudoest de Xàtiva. En aquest sentit, sense negligir un possible pas per
terres de Terol, acceptava com a hipòtesi l'origen d'un centre com Montesa per tal de
poder explicar el singular patró iconogràfic que la caracteritza ... Rafael Duran puntualit
za encara més aquesta procedència, per tal d'insistir en la conne)(ió dels dos sants a cen
tres cistercenques que expliquen la devoció dels de Montesa. L:autor creu que l'~bra
podria procedir del Maestrat de Montesa (Castelló) i probablement del. mo~est1~ de
Nostra Senyora de Benifassà. Duran pensa també que el model 1conografic tlndna la
seva gènesi a Poblet, atès que Benifassà era una de las seves filials, al igual que la Re~l
a Mallorca... Per a demostrar aquesta hipòtesi fa al·lusió a un opuscle de D. Honono
Garcia sobre Benifassà, on es fa esment d'un altar major dedicat a la Verge que rene>
varia el seu mobíliari a inicis del segle XVII.., la nova producció respondria a una temà
tica calcada de l'antic retaule en introduir també la /actatio de sant Bernat i la figura de
sant Benet, fet que corroboraria una al·lusió a la Verge de la Llet que, segons la crònica
de Viciana del 1563, es trobaria al monestir i seria obra realitzada vers el 1425 t•por
7425•) Per totes aquestes raons Duran defensa una procedència castellonenca que, al
nostre parer, s'escau perfectament a l'estil que ens interessa contextuar.
Aquest model de l'alletament de sant Bernat, sobre el que també crida l'atenció
Leandro de Saralegui, establint paral·lelismes amb algunes més genènque.s
Madonnes de la Llet vinculades a centres valencians i castellonencs." resulta relati
vament freqüent en les pintures gòtiques conservades en territori hispànic. Entre les
més properes al context que ara ens interessa hauriem d'esmentar el retaule de l'er
mita de la Verge de l'Esperança d'Albocàsser i el del convent de Sant Domènec de
València, relacionat amb el cercle del Mestre d'Olleria," per bé que el primer exem
ple conegut sigui el d'un retaule mallorquí dedicat al sant abat (Museu de Mallorca).
En conseqüència, les troballes de Cinctorres ens obliguen a revisar el comple)(
conjunt d'opinions emesses. tenint en compte la falta de para l·lels evidents. Poqu es
.. Sobre ~uest punt iOIIItlrern en a~unt tttball:s encare en curs
• AQulltll opinionl van ser rocolhdes pel' Post.. t1930-1966). vol. lli. p, 18·21.
• Et prou conegut f tx:emplt maUorqur GeLe l«f•liO bematd•tLI que Duran vol'- de.rNar d'vn modtl eataUI Çt. .l I
Pobaet (tobf-e ta: conne)U()ftl entrt4tQU'Ittl pintura i els amMnrsutatans Yl9f\l R. DURAN, ( 1953). p "-46. En reti
e.ó al ll•gam d'IQUHI model amb Cltalunvt~ vegeu STIENNON 09~•. p. 399-400.
"SARALEGUI. 1928. DURAN, 1953. p. 46 l'1ntic ttteule. que Duran intenta ldtnt•hc:ar amb la taula G~rnelo. paaaar••
1'"-hOtH 1 fesgl4tt• d.. pnorat de Santa Anne que le.\1a el MU I'Y\OMSbr • Mosquerola fllll tl 1135. moment de
rexc:lavtttactó cHts mon;os. q~n propi.ciria el eomplteat peregnnaco- dt t'obra peor terr" de l.Jalda I Terol abana de
li SIVI arribada a Mtdrid (0URA.N, 1953, p. 47•.
• SARALEGUI, 419351. hg 22·23, p, IJ&.e8. En relaek) ol tomo de la Verge do la Llet Y"'!l\l SARALEGUI, 419281. P· 8$-98
• OURAN, 1953, fogo. XVIII-XIX
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coses pot envejar el sumptuós tron arquitectònic del sant Pere de Cinctorres al de les
Verges que ja coneixem. També ara ens trobem amb el treball de grisalla que configu·
ra la part alta del tron amb coberta de creuria i elements decoratius a base de pinacles
i petits baldaquins que donen cabuda a les figures de Crist cosmocrator i dos profetes
(7). De tota manera, destaca la cadira bicolor -en verd el suports i en groc el seient i la
base- sobre fermes columnes entorxades i amb fons i braços foradats que permeten
veure els caps dels cardenals que envolten la figura papal. De nou trobem les ~filigra
nades torres que defineixen el primer terme de la càtedra, ara sense figures. També en
aquesta taula s'insinua un ric coronament i hi ha restes dels muntants que, encara que
mal conservats, mostren una composició força similar a,la que evidencia la taula de la
Mare de Déu del Museu de la seu barcelonina. La singularitat d'aquests elements no
deixa dubtes sobre la dependència d'un mateix taller d'una obra que introdueix múlti
ples novetats en el panorama pictòric de la Corona d'Aragó. La cremositat de la pintu
ra, l'interès per la modulació d'ombres i llums ens obliguen a recabar en aspectes esti
llstics corroborats per mil detalls atendibles a partir de l'organització dels mantells, l'ús
de determinats pigments o la seva peculiar relació amb ors. Tampoc neguen el pa ren
tiu entre aquestes taules, els elements d'argenteria i són clares les afinitats entre les
corones, no només pel que fa al disseny, atendible en funció del caràcter propi de cada
personatge, sinó especialment en el que pertoca a la seva col·locació sobre el cap de
sant Pere o de la Verge. Per tant, per a no fer tedioses les comparacions suggerirem un
acarament detingut de les fotografies d'ambdues obres per tal de certificar la seva sor
tida d'un mateix obrador. Igualment creiem que es pot procedir amb el cos central del
retaule de sant Blai i sant Antoni i amb el Calvari de Cinctorres, on hi ha vestigis sufi
cients per pensar en l'activitat del mateix mestre. El folre vermell de sant Antoni recor
da el contrast fornit pel mantell de la Madonna barcelonina i la riquesa del cobricel
arquitectònic amb el seus florons i fulles de perfil no ens fan oblidar la fusteria del
mateix conjunt marià. En el Calvari són els colors i el tractament del mur, les estilitza
cions de les imatges les que ens forneixen les pautes més significatives.
Cal distingir com succeeix tantes vegades entre el possible origen de les peces i
el lloc on aquestes varen ser creades. Com en el cas de la lleidatana, les obres de
Cinctorres tampoc defineixen necessariàment un centre de realització sinó de destl,
però ateses les caracterlstiques de la pintura és plausible encaminar les nostres pas
ses a terres de Llevant i a ambients propers a València, sense negligir contactes
tarragonins més o menys Importants... La cultura del Mestre de Retascon, evocada
també de forma ambigua, seria relacionable amb aquest mateix ambient castello
nec, vinculat a l'Aragó, que as crea sobre fonaments valencians ja detectats per
Josep Gudiol." En definitiva, Morella o Tortosa poden haver estat les poblacions
que, amb més garanties, ens forneixen un context pictòric on ubicar el taller que
dóna vida a les obres conservades avui a Barcelona i a Cinctorres.
C ONTEXT ESTILISTIC I FORMACIÓ DEL MESTRE DE CiNCTORRES.

Hem de compartir les observacions fetes sobre el valencianisme de la taula de la
catedral de Barcelona, que ha estat comparada amb el díptic Carrand del Museu
• Ets mateixos concactttlatraoonins jU$11f~n.n ta gentrM:a ref•r•nciaa Barcelona qu. s'ha fel en pertar de fOf'Ma ineM
C•U de &u arr1ls attt1dques de le taul~ conMrvaóa 1 LI cattdreJ de Barcetona (YAftZA. 1992. p. 267).
• GUDIOI., 19?1, p.•2.
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Bargello i amb aspectes parcials del desaparegut retaule do Sarrió (Terol) de Pere
Nicolau, del retaule del Centenar de la Ploma (londres), o amb l'obra del Mostre de
Retascon, no oblidant tampoc apreciacions sobre l'interès del seu model iconogrà
fic, sense clars antecedents en la cultura pictòrica catalana ..,
Ara, però, és evident que la nova llum donada per les taules castellonenques ens
permet fer comentaris més ajustats i plantejar qüesti ons sobre la penetració del
gòtic internacional a la Corona d'Aragó que van més enllà de València o Barcelona
i que, com hem vist, obliguen a tenir molt més en compte els centres i entorn de
Morella o Tortosa. D'altra banda, el Paris del 1400 no sembla l'únic referent a consi
derar en aquesta conjuntura que, si beu obligadament dels novedosos llenguatges
del Nord, ho fa passant necessàriament per la conca mediterrània. Els elements
clàssics d'aquest grup de taules, les decoracions vegetals, els àngels o joves músics
del primer terme, les formes suaus i cremoses del tel pictòric, la intensitat daurada
i cAiida dominant, ens remeten a obres d'un peculiar italianianisme que sembla
reforçar per via directa els possibles coneixements de l'artista sobre la civilització
del Trecento.
Malgrat la seva riquesa del 1400 nòrdic, dominat per la il-lustració de manuscrits,
sembla insuficient si tenim en compte la suavitat amorosida de les superflcies pictò
riques que caracteritza aquest mestre i la ferma tradició retaulística a la qual pertany.
L'evocació d'aquests escenaris ens sembla, doncs, important però insuficient. En
canvi, entendrem molt mollor el que passa a Castelló si partim d'un context més pro
per, com podria ser el provençal, amb capital a Avinyó, o el llenguadocià, on cerquem
algunes de les pautes que ens permeten endinsar-nos en la geografia italiana.
Observem la dinàmica d'un món influït per les realitzacions nòrdiques, però que cul
turalment s'expandeix sense problemes vers la Itàlia septentrional. És en aquesta
zona àmplia on creiem que es donen més i millors ingredients per a explicar la tes
sotura artística en què es troba el Mestre de Cinctorres, no aliena tampoc a les possi
bles suggestions borgonyones irradiades per l'activitat de Melcior Broederlam."
Treure a col-lació l'obra de Matteo Giovannetti als volts del 1400 podria semblar
innecessari si el que cerquem és un context immediat de formació de l'artista que
caldria situar entre 1385 i el 1400, però les pautes donades per l'antic mestre tres
centista poden ser un dels fonaments ideals a partir del qual aixecar un gòtic inter
naci onal amarat d'italianismes. Pensem en les pintures sobre taula que han estat
associ ades al seu taller... De tota manera les moltes llacunes que ofeguen la nostra
visió de les arts de la zona meridional de França impedeixen treure conclusions ple
nament fonamentades sobre una dependència més estricta. Aquestes només arri
baran després d'aprofundir des d'una perspectiva més global en la incidència de
Giovannetti i els seus seguidors a la Corona d'Aragó.
En contrapartida, la pintura llombarda de l'entorn del 1400 se singularitza amb
força i ens obre expectatives enraonades sobre l'italianisme del Mestre de
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Cinctorres. No creiem desafortunat recabar en les innovacions concretades per
h_omes com Giovannino de Grassi -mort el 1398- o el seu fi ll Salomone. La presèn
Cia en les seves obres del record de les formes arquitectòniques del tot just iniciat
Duomo de Milà és una constant que abans d'acabar-se el segle XIV pot trobar-se en
l'inici de construccions força més tardanes.• L'interès d'aquests mestres per el dis
seny de temes arquitectònics i per la integració de la figura humana en els matei
xos, factiblement en connexió amb l'obra catedrallcia milanesa, es desenvplupa
també_en les seves produccions miniades que, en aquest aspecte, ens permeten
establor un fàcil enllaç amb les pintures c¡¡ste llonenques ja analitzades. Les torretes
rodones són un punt de contacte important que connt~cta aquests dos àmbits. Els
trons de marbre o pedra poden remetre a les solucions més complexes d'una arqui
tect~r~ que es caract~ritzarà. ~er originals integracions de l'escultura en e~ teixit
tectonoc, en una atractova revosoó dels plantejaments del gòtic septentrional.
. És obvi que, encara que aquest no sigui el moment per a desenvolupar la qües
toó, no poden oblidar els intensos lligams de Ja cultura llombarda amb les corts del
N~rd. No cal !nsistir en els nexes entre els famosslsims germans Limbourg i el món
m•lanès. La pintura que envolta el Duc Jean de Berry de la mà dels limbourg es con
verteix en una referència indispensable que sobrevola tota una època, però que en
el nostre cas sembla massa avançada en el temps. Creiem que el debat s'afinca ara
en la vessant pròpiament italiana del problema. Recordem que en el sistema de rela
cions q~e lliga el món italià ~ l'art septentrional del Duc de Berry, trobarem impli
cades fogures com el tractadosta Alcherius o el pintor i miniaturista Michelino di
Bessozzo, actiu entre 1388 i 1450, que ens retornen a l'escena milanesa."
Per tant, a través del món provençal es pot obrir el caml que ens porta a la cul
tura llombarda de l'entorn del 1400, sense negar el pes de les arts septentrionals.
C?mpa~em la. Ver~e amb el Nen del coronament celestial del Duca Giangaleauo
V1scon11 de M1chehno da Besozzo (Elogio funebre de Giangaleazzo Visconti ms. Lat.
5888,_ c. 1r.) amb la nostra Madonna entronitzada. El Nen nu que corona el Duc
mere•x també una aproximació a l'obra de Barcelona, relació que fa riem extensiva
a les tonalitats utilitzades per altres mestres llombards quan treballen la pintura
sobre taula. Els tons càlids que densifiquen encara més les amplies zones daurades
de la Verge del Museu de la catedral de Barcelona són també característics d'a
quests centres del Nord d'Itàlia."
. Mínimament plantej~des les orientacions europees de l'estil del Mestre de
Conctorres, hem d'al-ludor al context més immediat que generen el seus predeces
sors castellonencs. En aquest sentit, creiem profitós un acarament de les seves tau 
l~s amb l'ampli grup pictòric que es conforma a partir dels retaules conservats a
Vilafermosa, sense excloure d'aquest elenc plural les pintures de Collado. Es en
aquest teixit pictòric de primera llnia on plausiblement es pot complementar l'o·
• Voveu . .. Ntudls do CAOEl 1984.

• VARZA. 1992, p. 266. Pet que fe 11 d•pcie Carrand, reltc1ontt amb Vat•ncia. Alemenya o Parit:. vegeu E. PANOFSKY. Lttt
pnmltlf• nam•nds.. fig. 129
.. Otspr•• d'tnlhttar ela tron• figurats dtl Mestra de CII\CIOtft t 61 lògic recordar els proftlts esculp'cs on Itt erquhec·
turu dt i'A.nunci.c:ió del Museu dt Oijon. PANOFSKY ( 1992), Pl. Xl.

"VIl!"' lERI. 1976, figa. 7·9 CASTELNUOVO, 11182. fogs 58·87.

• No debedes M •chtUno fou consict.rat !)er Alchtrlu• el milku pincor dtf món (vegeu Artt m Lom~rdi• (1988J).
"

N~ oblidem que

l'•poca de formació del no-ttre pintor en acoste al moment en què es bu,çtva unt t tíanç• matr,mo
~~al en.tre la con. llombarda li~ &i<:lllena. Mtlgrlt els &lforços dtlllu tutor Anal de Alagon. Maria de Slcllia, no 1, ¡.
C ma• • contraure matrlmo?' emb del Ovç Gltl'lgalez¡_o VittoniJ. f• Qut a'lnterpostftn 1 ¡1 lnttrtuot de Pere 111 el
erimoniós qut lmpedl dr.s-uçament tes nocea. A 1.1 fi la reina t.JC:IIlana M f lt caHC:Ia amb Mtnt et Jove net detret Pere
Cvegou GIUNTA 11M$), p. 2()8.211).
•
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rientació plàstica del Mestre de Cinctorres. Mentre que les pintures d'arrels trecen
tistes, conservades a Collada o Vilafermosa, semblen adaptar superficialment el
sentit del 1400, el jove pintor fa seves les innovacions més profundes. per tal de
crear una pintura plenament integrada en les exigències del nou moment. Hereda,
però, el gust per alguns motius d'ordre decoratiu i arquitectònic que elabora en
noves direccions i que ens desvetllen possibles orientacions Inicials.
CONCLUSIONS

Un cop analitzades les obres de Cinctorres i els seus lligams amb les taules que
havien estat relacionades amb el Mestre de Torà, s'imposa un replantejament glo·
bai del problema. Es tracta de peces lligades a la zona nord de Castelló i terres de
l'Ebre que apunten a centres amb tallers pictòrics com Morella o Tortosa que ja la
documentació destacava per la seva importància. Aquestes obres poden corres
pondre perfectament a una cronologia enquadrable en les dues primeres dècades
del segle XV. En bona lògica caldrà sospesar les referències a la família dels ça Real,
i en particular la personalitat de Jaume, sense oblidar la figura de Pere Lembrí, tot i
els perfils poc plausibles que la crítica li ha atorgat darrerament.•
Si ens haguéssim de decantar per Jaume ça Real o Pere Lembrí hi ha un seguit
de factors a tenir en consideració. En primer lloc, sabem de la formació del mestre
Jaume amb Pere Nicolau, aprenentatge que no acaba d'explicar els estrets lligams
italians que detectem en la producció del Mestre de Cinctorres i que no poden venir
donats per aquest contacte. D'altra banda, la integració de Jaume en un conteXl
familiar dedicat e la pintura fa pensar en tendències plurals que, a partir d'una base
més o menys comuna, ramifiquen i flexibi litzen els fonaments d'un mateix estil. En
aquest sentit, la singularitat de l'autor de les taules de Cinctorres s'allunya dels
corrents més generals que representarien produccions com els retaules de Xèrica,
els conjunts vinculats a Ramon de Mur i Bonanat Zaortiga o el grup que conforma
la figura del Mestre de Retascon. També raons relacionades emb el temps d'activi·
tat de Jaume ça Real, que es perllonga fins els anys trenta del segle XV, i amb les
seves connexions aragoneses, semblen descartar-lo com el pintor més apte per a
ser identificat amb el nostra anònim.
En contrapartida, Pere Lembrí ens apareix com a pintor actiu entre 1399 i els ini
cis de la tercera dècada del segle XV (mort abans del 1423). La documentació no
permet establir clarament el seu lloc de formació, però l'elevada taxació de les seves
obres ja en el 1400, el situa com a pintor perfectament capacitat. En aquest sentit, la
taxació de la seva obra afavoreix la seva identificació amb l'autor de les tau les que
aquí hem analitzat i de les quals ja hem subratllat repetidament l'alta qualitat. Altres
indicis que també corroboren aquesta hipòtesi d'identificació tenen a veure amb
l'important nombre de retaules amb advocació mariana encarregats a Lembrl en
aquesta zona geogràfica. La importància d'una escultura íl·lusòria an les obres del
grup de Cinctorres ens remet també a la presència de la imatgeria tangible en mol·
• Com 11 hem vist hom" ~ambé ediUI t castelló, com Gu•llem Flfrtr o els membrtl de fa familia Centelles, pertanyen
une generació antortor I no sembli que puguin usumir ta raalhacló d'aquesteJ ctules que evoquen les artJ po""
teriOft el 1400 Altru mesues no semblen htvet tlttt prou rec:oot.guts en lai MYI
com per a poder cont•Otrer·
lo. tutors cr~uest orvp de ml9nll,qvtl& pintures
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tes de les produccions contractades per Lembrí com e obres miXles de pintura i
escultura.
Crida l'atenció que un dels llocs d'origen proposats per a la taula Garnelo sigui
el monestir de Benifassà i, al mateix temps, que existeixi un lligam entre aquest cen ·
tre i el priontat cistercenc de Mosquerola. Atès que coneixem, gràcies a una noticia
indirecta relacionada amb la contractació del retaule de Castellfort, el llig~m de
j
Lembri amb un retaule de la Mare de Déu destinat a Mosquerola.•
Un altre fet a considerar, en raó de la seva Identitat í repercussió de la seva obra,
és la fixació del taller de Lembrí primer a Morella (1399-14051 i després a Tortosa
(1407-1 423)." La incidència de la producció del que nosaltres considerem el més
possible Pere Lembrf, degué ser molt més important del que les seves obres ,isola
des ens permetien suposar fins ara. La recomposició del seu catàleg suposa una
revisió en profunditat de les arts pictòriques d'una zona ben determinada, però
també ens obliga a replantejar el pes específic que tingueren en el sau entorn
immediat i en aquell que definirfem com a més llunyà. Si el Mestre de Cinctorres pot
ser identificat amb Pere Lembrí és evident que la via tortosina, oberta per aquest,
ens explica la seva projecció sobre l'escola tarragonina, on potser siguin els
Ortoneda els que es deixen seduir més fàcilment per la densitat de les seves pintu
res, sobre orientacions d'un dibuix que obliga a considerar també altres referents."
Finalment, no poden passar par alt algunes consideracions referides al retaule de
l'ermita de la Verge de l'Esperança d'Albocàsser. Aquest conjunt, que es data cap el
1412n i que sovint ha estat relacionat amb les pintures de Xèrica, presenta una
temàtica relacionable amb la taula de la col· lecció Garnelo. Tot i que els nexes ico·
nogràfics no poden ser considerats determinants hem d'insistir en la coincidència
cronològica proposada i, en aquest cas, també en la proximitat del monestir de
Benífassa a l'ermita d'Albocàsser. Si bé les informacions disponibles en l'actualitat
no ens han aconsellat l'atribució a Pere Lembrl de les obres agrupades a l'entorn del
Mestre de Xèrica,n i del Mestre da Retascon, és clara la proximitat d'aquest conjunt
• Advertim que en .. retaule ck C.lltrlfott. on n fa al.lusió 1 un• t1U1 dauredt de la Verge en et Nen, s•tti)4K:ífica que
et model han de ter res obrts realitzades per 1 Cetf i Mosquttola. Per tant. 01 podrit pensar en obret mixtes de pln·
ture I e.scultura.
,. Unt de~ ptltnefft noooes qu. s.ltuen Pere Lembrle TonOM lhga lt M'VI K'tfvitatala c:.etedral. Aluhora M fi ebo
non 7 tlor;no
resbós d'IHI ~.h.
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•· l'obre de RlmCH'I de Mur podria fer penur en el model merlotc)gic es. lembrl quan es ttecll d"estn.teturlr trons çom
el de la M.,e de Déu de Cetvera, però la seve escola piccOrlca té altrtt errels i defineix una tend•ncla attern~niva
tambf es~rerament vinc:ulada 1 Ve"n<:ia i Cat~elfó . Pel que fe t••rea ba.reetonlna detectem 1lgun rastre d'lnflu4tncia en
l'obra de Joan Mates qu. podrte haver conegut des dets AVI ¡nki¡I'ICtlvltlt d'aqwtt N'lteressant pintor Cttma desen
volupa·t I AON ALCOY. MontMrtlt MIRET• .JoMt Mit~ ,.,.._,,. vilalranqvldM Gònc' lntertiiiC:IoNt Barc.lonJ. 1996,
e.\ premsa) TemQOC es pOden dexanar ahrn ~nttdênciel "'"puntuals que catdrt 1nar 6e:flmnt en futures aproxi·
mec:ions al t•ma.
"Saralegul, seoon• lnvestigaclont de José M' P•rer Mntln, VI publicar un fragment d'un menuscrlt sobre tundeçions
en el qual consta que el fundedor del bt'nehct de la Mart dt Déu de t'Etperenç.a va Mr Bt.tNt Fott. d.-g• de Sogorb
o ronv 1412.11 Quo aquest otaloll d'Al--'•- SARAI.EGU1119JS.59J.ony 193e. p. 26
"A mM de Sa taula de lli Verge de rEIPCtfln(.e 1ft un ~o ahre s"hhn tingut en c:omptt 1ft aegúentt obres: ttula
de la Verve dot Popvlo de T.-ol Celesapa¡r~tguda•. retaule dt tant Valeri de le Vall d•Aimonec:ld. de taula de 11 Vergt
1Mb àngela del Museu P.8.A. de Sevdla. taula del Cilverf I Anuncie<:ió del Museu P.8.A. do Ctstelló, teula de t•ento·
rrement del monntir del Puig CdeUpèllr~yde), leula de ta Vero• amb et Nen I •n.gels de Boston i la teule dt Ja Mare
do 06u Iol Non dl S.ltomo,.lv.gou A. JOSE PITARCH ug'lt), p. 2S.28). En rotoc:ió a aq\HIIIH ooulos nom d'useny..
IM rattlbudó el p¡ntor Jaume Mateu.. propoMdl¡ per Antont JO:M Pitarch. 1 pero:r del lteg.,..,t de rtta\M de resg~._
Oli dl ConH d'Atonós. JOSE PITARCH 11MSI. p. 230.
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de pintures a la seva àrea d'activitat. Com ja hem vist en revisar la trama documen
tal. en aquest ambient es desplegarà l'art de la família ça Real. En la nostra opinió
Jaume ça Real, el seu membre més destacat, ens podria permetre una aproximació
a aquestes darreres pintures.
Al contrari mestres com els Vallserà, Antoni i Jaume, haurien de considerar-se
supeditats a l'òrbita creada per les pintures de Xèrica. En aquest sentit, les noticies
relatives a la intervenció d'un ça Real en la comprovació del preu estipulat per un
retaule d'Antoni Vallserà l'any 1418 ens permeten treure diverses conclusions. En
primera instància, cal destacar el reconeixement en qualitat de •jutge• artlstic de ça
Real sobre la pintura realitzada pels Vallserà. Aquesta situació podria haver corres
post a un possible lligam an1suc anterior el qual, considerant així mateix l'estada
d'Antoni Vallserà a Barcelona l'any 1413, podria ajudar a definir la imatge anlstica
d'aquest taller. En aquest sentit, és important percebre la dependència d'algunes de
les fórmules presents al retaule de la Mare de Déu i sant Joan Baptista de San Juan
del Barranco de solucions donades en les pintures del grup de Xèrica que hem apro
pat al context de Jaume ça Real. Entre alt res elements, cridarem l'atenció sobre la
figura entronitzada de santa Bàrbara de San Juan de Barranco I la seva dependèn
cia de models com els que forneixen les santes Caterina i Àgata dels coronaments
del retaule de l'ermita de la Verge de l'Esperança d'Albocàsser. Per altra banda hau
rem de considerar la incidència de les solucions expresionistes del Mestre de
Retascon, pintor present a l'Aragó, igual que Jaume Sarreal. Aquesta imatge artís
tica de Vallserà, relacionable amb l'entorn dels ça Real, no desmenteix els seus con
tactes amb la pintura barcelonina del taller de Borrassà. S'estableix aixl un doble
diàleg entre la pintura barcelonina i la vessant més clarament vinculada a València
que, a partir de l'obra ambivalent dels Vallserà, també ens permetria explicar algu
nes de les afinitats que es donen en la direcció oposada."
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