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A l'entorn de les pintures gòtiques
del Museu de Terrassa
La col·lecci6 de p intura gòtica del Museu dc Terrassa està fo rmada,
principalment, pel conjunr pictòric de Ics Esglésies de anr Pere i per les
pimures procedents del llegar fer a la ciutat per Josep oler i Paler. El primer
gru p d'obres es conserva a l'església de ant Pere, a excepció de no u plafons de
pintura m mal procedents de Sama Maria -ara cusLOdiars al Museu- dels quals
se'n mosrren dos e n aquesra exposició (ca L. n(•m . 20) i .ds quals cal afegir els
dorle fragments de pintura mural que van ~e r arrc nc:ltS de l'església de Sant Pere
i Sane Fermí de Rellinars.
Pel q ue fa a les pi mures de Sanr Pere dc Terrassa, destaquen un bo n nombre de
compos i cio n ~ de l'amic retaule majo r d'aquest tem ple, fet per Lluís Borrassà

entre els anys 141 1 i 1413, el retaule d e ~a nt Miq uel, iniciat per Jau me Cirera
i acabar per Guillem Talarn el 1451, i el retaule dels Sdl1t~ Abdó i e nén, pintar
per Jau me Huguet enrre I 459 i 1460. La inrervenció maJori tària d els caps del
raller e n aquestes o bres inc remema el ~cu valo r i f:t que s iguin un:t referè ncia
obligatò ria e n la comprensió de l'evolució :trrísrica dels seus autors i de l'art del
segle XV al Principar. 1 Tanmateix, l'o bjccriu d 'aq uest article no és comentar
aq uests remules sinó fer una perira aproximació a la resta de pintures gòtiques
que es conserven al Museu de 1èrrassa i q ue formen part d'aquestd exposició,
les quals provenen de la Col·lecció olcr i P,1ler, a excepció dc la predel .la de
l'antic moble de Sane Salvador dc Ics Espases, d' una tdula dedicada a cinc san ts
franciscans i d'una part d ' una predel·la a mb Ics imatges dc C rist, la Mare de
Déu, sam Joan Baprisra i un sanr bisbe.
La primera obra del discurs. que mostra Ics pa ute~ cstilhtiques del prime r gòtic,

és un porticó d' u n retaule dedicar a sam Barro meu (car. m'un. I) on figu re n dos
episodis hagiogràfic:, del sane, coronat~ per un àngel. En la primera escena es
re presenta el momem e n què el rei Asdages p roposd a ~ant Barto meu que adori
l'ídol q ue hi ha figurar dam un t la columna. Sant Banomeu va ser acusar dc
convertir Polimi us, germà del rei Asríagcs, a la fe cristiana, i per aquesta raó
i per negar-se a adorar l'ído l va ser apall i ~sat i escorxar. La ~egona fig uració
recull el marti ri del san t en u na creu en tò rmd d'a~ pa . lligat cap per avall. 
La peça, comentada per d iversos estudioso\, pale!>a la irradiació dc l'art francès
més enllà dels Pirineus i s'ha suposdt que podia procedir de Navarra o Aragó.
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L'na de Ics obres més interessants de l'exposició és un companimenr en què es
representa l'escena d e la Pentecosta (cal. núm. 2). La pintura va fo rmar part
d 'un retau le, supo~adame n t procedent dc Torà de Riub regós, del qual e~
co n~e rven dos compartiments al Museu Nacional d'Art dc Catalunya,
concretamcnr l'An unciació a sant Joaquim i a s.tnta Anna ( M:-JAC/~1AC
24076) i el Naixement i Presen tació al temple dc la M arc de Déu
(MNAC/MAC 15853). i u n alr re de l'fucensió en una col-lecció privada de
Parfs. ' L'àmplia narrativa del moble, que inclou passatges de la vida de santa
Anna i tam bé dc la Mare de Déu, fa su posar que el conj unt va tenir una
advocació doble. L'interès de la llgura del ~1eMrc dc Torl -designat per Posr
am b l'apcl·lariu dc Mestrf• Rusiiiol, però csmenr:u per Ainaud amb aquest nom
per la procedència suposada del moble- es fo name nra en la incorporació ràpida
que fa l'artista de Ics noves iorm c~ fam iliariczacb amb el llenguatge del gòric
internacional. tol i que la seva obra palc~J una formació dins el corrent
italianitzant. 1 Lc~ expectatives su posade~ pels investigadors a partir d'aquest
p.~rad igma ftgu rariu innovador han motivar que l'obra atribuïda al pinror
superés Ics possibilitats p ròpies de l'anista i que hagin estat assignades a la seva
mà una taula dc la Marc de D éu, conservada al Museu de la Catedral de
Barcelona, i un comparrimem de la ~1arc de Déu dc la Llet entre sanr Bernat
i ~Jnr Benet, anrigamenr custodiar a la Col-lecció Garnclo dc M.1drid , a parti r
dc les quals s'ha proposar u na possible identitat entre el Mesrrc de Torà i el
ptnror Pere de Valldebriga. La descoberta d'u n c~. pintures sobre taula a la
localitar castellone nca de Cinctorres ha ~ uposar una revisió del catàleg d'obres
atribu"H al Mestre de Torà, a part ir de la qual cal panir dc composiciom com la
Pemecosra del Museu de Terrassa per en tendre la pinru ra més característica
d'aq uesr pinror. A més de les q uatre taules relacionades amb el retaule de Torà

de Riubregós, rambé s'han de renir prcsenrs dos co mpartimenrs d 'un conjunt
marià en què s'hi representen la Nativitat, coronada pel profeta lsaïcs, i la
Dormició dc la Mare de D éu, ambdues composicio ns conservades a col·leccions
privades barcelonines, i també, rot i que cal co nsiderar la inrcrvcnció del taller,
el retaule de la Mare de Déu , san t Joan Bap1isra i san t Pere q ue es guarda al
Museu Cau Ferrat de Si tges. ~
El vincle que hi ha enrre l'obra del Mestre de l ò r?t i una dc Ics mans q ue va
panicipar en les tasques de la pi nrura del tríptic reliquiari del Monestir de Santa
Maria de Piedra, ara a I'Academia dc H i ~roria dc Madrid," pot teni r relació amb
dues refe rències que hi ha al reve rs de la raula de la Pentecosta {cat. núm. 2),
les quals informen que l'amic retaule, del qual formava part la co mposició,
ja havia esrat descs trucru rat en els primers anys d 'aquest segle alhora q ue.
una d 'elles, relaciona la peça amb la població arago nesa de Ru bielos de Mo ra. ~
Tot i que no desestimo que l'anòni m aU[or fes algun treball per a Torà de
Riubregós, aquesta referència conrradi u el supo~at origen de la pi ntura de la
població de Torà i crec q ue pot estar relacionada am b Aragó. La peculiar solució
dels vestits i fins i tor la manera de resoldre Ics co mpos i cion ~ dedicades a la
Passió de C rist del rrípric i algunes de les pintures atribuïdes al Mesrre dc Torà
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poden al-ludir a aquesta qüestió . En aquest senrir, cal observar les il-lacions que
hi ha enrrc l'estructu ra dels dos compartime nts conservats en col- leccions pani
culars barceloni nes i la fusteria del moble de Saragossa, així com la presència
dels profe tes que coronen la composició. 10 Aquesta connexió fa pensar en un
pintor que va panicipar en la producció arrísrica aragonesa dels anys setanra
i vuitanta del segle Xl V, però que, molt probablement, va traslladar la seva àrea
d 'activitat a les te rres del Principat en la darrera dècada de la centúria esmentada.
Força sovinr, s'ha parlat dc pinrors acti us a Catal unya que van enllestir encàrrecs
que provenien d'Aragó, però no ha estat gaire comentat que anistcs arago neso
fess in el cam í contrari, en la segona meitat del segle XIV. En aquest sentit, no
crec desafortunat teni r presc nr la relació del pintOr Joan de Calaraiud amb
Guillén de Leví - arcisra que en alguna ocasió ha estat considerar per alguns
cswdiosos com a possible autor de les p intures del tríptic reliquiari del Monestir
de Piedra- , i la seva presència a Barcelona a parri r de l'any 139 1. 11 D'altra
banda, rambé cal valorar que Joan dc Caiacaiud va enllestir treballs per a la
10 En relac ~amb a~uesta cJes•1o, en restud QJe ~arn fer anb Rosa Alcoy van asser)'alar • s punts de
contacte QJe hi ha ent'e aoue<t ~1pus oe aula amt coronament ur retaJie fragmentan de sart Mateu, rao
per la Qua no vam d~sest 'llar que les t nitres p~gJess n tenlf Jn or ger castel :>nenc ve ge-. Rosa ALCOY
1 Francesc RUIZ 1 QUESADA e:> ert, Mo-e a. IQ 20 d'octubre de 1996 en premsa¡, La e 3CIC ertre a guns
dels wternac1onhsrres prese,ts a l'ot a del Mesl'e de Torà 1llgunes p1rtures caste onenques dev1e1 ten1r
un'l ronespond~nc1a ar1b Arago la Qual es pot obser•,ar en les escenes de a Pass1o cie Cnst 1r clos e~ en el
tnp'IC del Mones:1r d• P1edra fet l'an•¡ !39C. 1també er ~I Cal•,anl en la Ware de ::léu de BJib~ente: ,-egeu
franc1sco ABBAD ROS Catal<lg<l Ni;)t1Lrnenta de Espar¡a Zaragoza M;dnd. 1957, I I g. 8421 843. Pel qve
fa a Castelló la desapar CIO m~¡onta ra de la producc1o arttstíca d'aquesta zcna no permet rdent1' car, de
mane a del n1t1va, l'ob•a d arnstes cor~ Bart:>meu Centelles, G em fe rer o Pere Forner, els ~ua s va1 pmtd•
retaules destrnts a drve s•s poblac1ors !le Terci S1 que e pot saber amb seguretat G'-e cap de les p niu es
ass1gndes a la m!! del Mes:re de hr a no pr:x:edra de Torà oe R1ub•eg6s, Of ~en que no ha estat ¡usti11cat
1que necess1ta d'ena ecerca més àmplia; s ~aura de p:>tenc1o• ac~ests ~rtistes del nord de Caste Ió en la
va orac16 de 1'auto•1a del calc: eg d'obres at bJit a 'ancr m autor Tanrnte •· es m1taCJcns d'acuest t•e)all
fart que pos~os1 anahs d aquest te01 tan nteressart a un estud1 prope •

11 E115 d• ¡;ener de rar, 1378, •Johan de Caata1 u, pmror, habitant de Caragoca• va nomenar p ocuradOfS
PeO e Bar•aJ 1Juar Soro, es:r ptura en Ja q1 al ~a actuar com a tesn"'om el p1ntor Gurlle1 de evl, vegeu
M SERRAr. e Y SANZ CocLmentos reJa~vos a la pmt~r" en ArJgon :J¡¡ra~•e los srg os XIV y XV' a Re111sta de
Arrllrvo , Brbl otecas y r,!u eo • XXXV, 1916. pàg. 409 doc I Pel •We fa a la PDSSibllrtat que Gt Ien de Le>
·~s aut~r ce l'obra. vege~ els comentaris de Serrano v Sanz, Jose Mar a SANZ 1\R.IBU LA, Guillen y 'ua~
de Le•, pl[•ares e~ re!Jbi<lS a Serarad, M dr d, .944 pàg. 7~98. p g.l:l 82 1Fab1 1 MANAS BAL..Eó>T 1\
Pmtura 1\0tca aragonesa, Saragossa 1979. p ~ !!&-87 Segar s Laca ra ano m autor de obra conegut a
•,egades anb el nom de Mestre del Mo1e~1r de P1eè a no •eso<l10~na smo al resL''ado de laco a!>c·ac16~
de var os 01~tores probaòlener'e ;aragoza~os aue. tr.s I abe· aceotJao Jas enser3nzas de a escuela
catafJna durante bastlntD her.Joo aMernbl'l a ¡r,deper>d1zarse oa•a 10/C ar un nuevo cal'lmo•: •egeu
M C LI\CM!RA La rflue~c/a oe los pmtores •ab.Jros en los tal eres aragoneses durarte el Slgto XIV' a
'1omena¡e a FedenCCI Balague·, Oso, !987 ~àg 425-441, pàg. 442-447. E~ la sta d'ar~stes ~rdgonesos
que van treba ara Cata 1r,a en;¡ segona !T'e1tat del segle XN C31 destacar, a més del ;~~ntor l or~nç Sara
gossa. Sanc,o Lo gares, el qual consu com a ~mto de Barcelona any • 378 vegeu José 'Aana MA...URELL
'<!ARlMON El p ~tor LLoS Borrassà Su 1/!Cla su tremoo. sus segUICJores, sus obi as' a Ana es¡ 8olet1n de los
'Auseos de Ar •e de Barcelo'la, Barcelona, l9-!.0, ~~1. pàg. 43, •eg. 281, com a p n•or de Sar gossa a part r
de • 382 en a~uesta ocasró relac1onat arrb ~I tarrDé p~rtcr ?e e de Valldebr ga vegeu Jose Mana ~MOURE L
MAR \ION. 'E1 Art e en a COIT3rca alta de Urge a Anales y Bo etrr. ce los Museos :ie ilrte de flarcelcnJ,
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comarca de la egarra i més concretdment per a an,1üja, població propera a
Torà de Riu bregós.• .::
[n l'aproximació a la ob ra del Mestre de Torà, crec que s'ha dc valora r la
incidència que va tenir en la seva pintura el Mestre dc J.¡ Passió del monestir
dc Piedra, amor que por estar relaciona r amb la p resència d'anisccs csrrangers
a Aragó, com per exemple la dc Joa n, rambé conegut per Encchi, i ?-licolau de
Brussel- les. La consideració de l 'arqu eb i ~be l ope Fcrmindcz de Luna i de la
fam ilia reial cap a aquests aumrs garanteix el seu an, especialment el de Joan,
i es dóna la circumstància que, després de treballar molts anys a Aragó, apa reixen
docu mentats a Barcelona en la darrera dècada del segle XIV. 1 Pel que fa a Joan.
el fer de ser contractar per l'arq uebisbe, un encàrrec que va rebre del rei Pere III
el Cerimoniós i la concessió de la truaneria de la vila de Tàrrega i després dc la
de Sogorb, que li fa l'infant ~a ní, poden esdeveni r imponams en la valoració
de l'artista i en la comprensió dc les primeres mt-luències internacionals en la
pimu ra de la corona catalanoaragonesa, les quals es fan evidents en l'obra del
Mestre de Torà.

La peça que ve a continuació és un fragmem d'una prcdcl-la en què s' inclouen
les imatges dels apòs tols sanr Tomàs, sant Ja ume el Menor i Sdnt Bartome u (car.
núm. 3). Es tracta d'una obra d'un nivell arcístic força bo q ue reme t clarament
a la prod ucció fera des de València. La tipologia reraullsrica valenciana en els
segles del gòric palesa diferències nor.~ bl es en relació amb el retaule català.
celora, • 945. p ~g 3. En e aoó ar1b aQ oe • 1st , el Qu I ha e t con lC r t per alg ~ est~:bó rau or
del reta e de la ~are de Deu de Longares, obra Que es con rv er aque ta oc ta• 1 al Mu eu N ooral
d'Art aeC t IL1ya l.lNAC MA" 64025 •¡egeu ambé M SERilt..NO '( SANZ op rt, 1916, p g 415, do:
vn. 917 pg 4 9 doc lXV
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Una d 'aquestes dissemblances és, precisament, la dimensió del bancal -força
més petit en el Llevant- i la disposició d els personatges que s'hi rcp rcsemen.
La llguració dels sanrs assegu es a te rra o en un banc és una fó rmula molL
em prada a València i parcialme nt difosa a Aragó. Des del pum dc vista cstilfstic,
les imatge~ dels apòsrols dc la p rcdcl-la de Terrassa, principalmen t la dc sanL
Bartomeu. són força coincidems amb els models sorgits des del taller del pintor
An to ni Pcris. En aquest scmic, cal renir prese nt el bancal del ret:ntlc dc Pego,
actualment dcsaparcgur. i rambé les imatges dels apòstOls del retaule dc la lessa,
conservat a l'església parroquial d 'aquesta localitat llevantina. La peça dc
Terrassa ~s un fragmc nr d'una prcdei·La que, com a mfnim , deuria incloure la
figuració dc sis apòsLOis, to t i que és força probable que el nombre fo~ més gran.
La personalitat arrística d'Anto ni Peris cal reconstruir-la a partir de la taula del
martiri dc sant Bernat i de les seves germanes M aria i G ràcia, conservada a la
Catedral de València, la qual és l'únic testimoni del retaule dedicar a aque~t
sant, contractat l'any 1419, i l'única del pinror doc ume ntada amb seguretat.

La següenr obra és un Cal va ri (cat. núm. 4) que mostra un esquema figuratiu
d e caire popular amb referències arq uitectòniques que poden derivar de models
molt més reeixit-s, divulgats a Lleida i a la Franja pel M estre d'Alba tàrrec.
Una altra pintura que també palesa les limitacions an!stiqucs del seu auto r és
la predel·la del retaule dc Sant Salvador de les Espases (cat. núm. 5). el cos
superior del qual va ser cremar l'any 1936. A partir d'aquest bancal i dc Ics
reproduccions fomgràflques deficients incloses en l'csrudi fet pel P. j oan oià
el 1929, crec que el çcu aucor va conèixer la p roducció d e pintors com jaume
Ci rera i Guillem 'fàlarn. 1~ Les tipologies figuratives incloses a la prcdcl·la
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v ge .lc SOLA Sar• Sa dc• de le Espases Barcelona I CJ29, f'd fac d, B r elo a, 99 pag 37
vege 1 bé p g 53-55 Pel QUe fa la p~~a de Jal¡me C' ~r •• geu ~osa AL..OY 1 Francesc RUIZ I
QUESADA Ber~at De PL g Oesvet/J<lme • d'una personal u:• Barcelora n premsa

denoten un parentiu amb el llenguatge fred i dc lfnics anguloses difós per
Cirera, alhora que l'esrilirzació de les imatge~ por al· ludir a esquemes visuals més
associats amb la pintura de Talarn. En la com p rcn~ió dc l'origen d'aquesta obra,
6 conve níem reco rdar la dependència dc l'crmit:l. dc ant Salvador de les
Espases amb Manresa, la qual fa pensar en Ics com,tndcs que Ci rera va enllestir
per a aquesta població. Ió
D'altra banda, la relació de Cirera am h Guillem Talarn, que s'evidencia a rravés
del retaule de sant Miquel destinat a l'csgl é~ia dc an t Pere dc Terrassa i el de
sant Pere dc Pierola, implica que alguns dels membres del seu obrador coneixien
les solucions d'ambdós arrisrcs. 1- Pel que fa al lligam amb ,\1anrcsa, rot i que el
terme dc Ics Espases va ser adq uirit pel Monestir dc Montserrat se sap que va ser
administrat pels consellers dc Manresa, els quab «elegeixen els Ju rats obrers per
administrar els béns d e l'Ermita, i fer Ics reparacions convenients~. El vincle
dc Jaume Cirera amb Manresa i la dependència dc l'ermita en relació amb
aquesta població em fan pensar que l'autor del retaule de ant Salvador va ser,
p robablemenr, algun pinror manresà. 1

La pintura següenr és un fragment d' una Pentecosta (cat. núm. 6) en què s'han
conservar les imatges de la Mare dc Déu i dc s i~ dels apòstol rebent els dons dc
l'Esperit Sant. Segons la meva opinió, estilísticament la pintura mostra conractes
amb la producció de Pere Garcia dc Benavarri, rot i que cal pensar en l'obrador
d'aquest mestre a l'hora de cercar b personalirar del seu amor. Pere Garcia dc
Benavarri va incidir en diversos pintors, d'entre els quals, a més del Mestre de
Viella, cal destacar Pere Espalargucs, pinror dc qui es té poca informació.
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Tan mateix, es coneix la seva pi nru ra gràcies a la inscripció d el re taule d 'Enviny.
en la qual s'indica que l'obra va ser fera per •pere espalargucs pimor dc moli(n)s
en l'any m cccclxxxx•. ' 11 Així do ncs, el moble d' Envinyés el que ha permès als
estudiosos atribui r el Calvari del Museu de Terrassa (cat. núm. 7) a la mà dc
Pere Espalargues. El ca tàleg d'obres assignades a aq uest pintor informa que va
treballar pri ncipal ment al Pallars i a la Ribagorça.l 1
L'aclivit<lt d'a rtistes secundaris que arenen els encàrrecs de poblacions menors
q ueda reflectida en la Marc dc Déu que ve a conti nuació (car. núm. 8).
Es rracta d'una composició que va formar part d 'una predeJ.Ia i que dcviJ
aco mpanya r la im:uge dc C rist, al cenuc, i la de sam Joan, a l'altra banda.
Eh infantilismes de la pintura remeten a un tip us dc producció, mancada ja
de validesa. que recull propostes amcriors i que por recordar algunes solucions
menors com, per exemple, les de l'obrador del M esrre de Viella.
En l'àrea d'influència de tipus flamenquirzam que origina la producció darrera
de Jaume f lugucr és on cal emplaçar la taula dels sants Bcrardo, Pere, O r, Acursi
i Ad iuro (car. nú m . 9). En aquest sentit, s'ha d e tenir present l'activitat d'algun
pinto r que no només coneix la pi nrura d ' Huguet, si nó que també va treballa r
juntamenc am b els Ycrgós. En relació amb les advocacions rcp rcsenrad es, ca l dir
que els cinc sanes va n ser marriritzats al Marroc el 16 dc gener dc 12 16, raó per
l,t quJI tam bé ~ón co negu ts am b el no m dels Cinc Primers lvfàrrirs Francisrrms.
Es comenra que sant Francesc, q uan va conèixer la mort d'aq uests ci nc m3r rirs.
va excla mar: «Ara puc di r amb seguretat de ren ir cinc fra menors.• 2 La presència
dels ci nc :1ngcls que ponen les corones de santedat dels cinc m3n irs, els quals
porten el llibre de la Regla dc sant Francesc i la palma del martiri, fa al-lusió a
l,t seva consagració, efectuada per Sixt IV el 7 d'agost de 1481, data que esdevé
una referè ncia post quem pel q ue fa a la realització de la pintura. Un dels
atractius dc l'obra és precisament la seva iconografia, jJ que són pocs els
testimonis gòtics que tracten aquestes advocacio ns. Q uant a aq uesta qüestió,
cal tenir present les com posicions am b represenracio n ~ de sa nt~ franci,cans
atrib uïdes als Vcrgós que ara es conserven a Filadèlfia, ja que h i inclouen les
imatges de sant Or i de sant Acursi. La mula de Terrassa sembla fragmentada
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i, potser. va formar part d 'una figu ració més àmpli;1. L'orientació dels
franciscans, girats cap a l'esquerra , por fer suposar que la imatge podia ser més
ampla i que també hi fos sant Francesc. 0':-.l rra handa, per les caracterlstiques
de la fusta, crec que la pintura no va forma r p:m d 'un retaule, sinó que va ser
una pinrura d'u na composició única.
La peça següent {cat. núm . 1O) és una pinwra en què apareix un sant envoltar
dc soldats i d'un personatge vestit de bisbe. Aquesta incidència és la que va fer
pensar a Post que el fragment devia formar part dc l'escena de l'arrest de sam
Joan o bé d' un calvari. 2 1 Per la meva part, sóc mé partidari d'acceptar la
segona proposta ateses les caractcrfsriques de la pinwra, Ics quals informen d'un
coronamcnr que devia tenir unes dimensionç força grans. Així doncs, penso
que es tracm de sanr Joan emplaçar als peu~ dc la creu dc C rist i que els soldats
figurats són els q ue van presenciar la mort del Salvador. Un tret força
característic de la pinruta catalana dels segle\ XIV i XV. especialmem dc la
barceloni na, és la presència d' un alt dignatari edesiJscic amb indumentària de
bisbe, circumstància que sembla situar l'origen dc l'obra al Principat, mt i el
ressò que té la fórmu la iconogràfica a Aragó. Pel que fa a l'amoria dc la peça,
Post l'atribueix al Mestre Girard, però cal comentar que el catàleg d 'obres
assignat a aquest pinror inclou l'obra dc més d'un arrisra i que la pimura de
Terrassa s'allunya de l'esquema més conegut d'aquest anònim auror, el qual s'ha
tractat d'identificar amb el pimor valencià Pere Girard i té com a obra més
característica el retaule de sant Miquel Arcàngel de Verdú, ara conservar al
Museu Episcopal de Vic ..!6
El Plany sobre el cos de Crist mort (car. nú m . 1 1) ha esta t atribuït per Post al
Mestre de la Visitació, nom que s'origina a partir del retaule d e la Visitació de la
Catedral de Barcelona. r En relació amb aquesta darrera obra, Joan Ainaud
i F.-P. Verrié van descobrir que havia estat convertida en tríptic i repinrada l':my
1880 i que el com itent representat als peus dc l'escena cencral era el canonge
Nadal Garcés, el qual havia atorgar resta ment l'any 1475. Atès que en aquest
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document no es fa cap esment d el moble, ambdós estudiosos creuen que la seva
realit7.ació s'ha de fixar en u na data anterio r als anys 14ï5- 1476 i desestime n la
vinculació, pro posada per Pose. enrre aquesr reta ule i la pintura dc Terrassa.'"
La relació del moble barcelon í amb el re raulc d e la Visi tació del Museu Cate
dralici dc Sogorb va motivar q ue J osep Gudi o l p roposés c irar l'anò nim autor
nm b e l 11 0111 d c M~stre de Sogorb .l ' ) A parrir d 'aq uest escat dc la qüestió,
és evident que cal fer una anàlisi més acurada d e l'acti vit:ll d ',¡q ucst pinto r a
Barcelon,t, així com d els nexes que poden haver-h i en tre Ics pi nLUrcs que s'han
ass ignat a la seva mà. Tanmateix, cal destacar q ue la imatge d e Terrassa, a dirc
rència d e Ics obres esmen tades, sembla palesar dc mane ra dmida esquemes
formals relacionats am b les noves p ropostes d e tipus renaixen t ista. D'altra
banda, sènse negar el parentiu que hi ha entre els reraules dedi cats a la Visitació
de Ba rcelona i Sogorb, es pot observar en aq uesr d a rrer moble la intervenció
d'un altre pintor més fam iliaritzar amb les t ipologies figurat ives del reraule de
sam Lluc, també conservar al Museu Cated ralici de Sogorb.
fruit de la infl uència Aamenq uiuanr introduïda a A ragó es por emmarcar el
Calvari (cat. núm. 12) de caire po pular q ue segueix en el discurs d 'aq uesta
exposició. Un dels aspectes més interessams de la iconografia d 'aq uest Calvari
és q ue sa nt Joan osrenra la pal ma, atès que no és gens freqüenr q ue el sanr porti
aquest atribut en l'e pisodi de la more de Crist, ja q ue b pa lma està més
relacionada amb el de la mort de la Mare d e Déu. •LI
A l'enrorn de la in fluè nc ia de la pín rura d e Ba rcolomé Be rmcjo ha csra t
re lacionar un fragme n t en q uè es rep rese nta sam Josep (cat. n{un. 13) que,
per la seva iconografla, va formar part d ' una composició d e la Presentació dc
Jes ús en e l temple. Sego ns la llei d e Moísès, w1a vegad a transcorregu ts 40 dícs
d es d el naixement de Jesús es va fer la presenracíó del nadó al e nyor i es va
oferir en sacrifici u n parell d e tórrores o de colomins, els quals eren l'ofrena d els
28 \lcgeu Jo n AlNA O F.P ','[RR E "CIIpt'!3 dP 'a l'rSitaaó 'a la p 1t ·a gotcl e11 Ccl•ed• de Barce :111a
Bar e J, 194C-1942 trel!allll'èdrt del QUZ es conse'Va ur e•err:>lar a l'lns t~• M~rc pal cf'Hrstòr l de
Bar ek 3, arw de s Pr~m•s Mar!Orel) cape 3 )ll
29 \lege Jc ep GUO ~ R' :ART, Pr.!!xa gé!ica Madnd 1955, :Ats 1-l spnae IX: pà 25C AQ t nom t
el cie' l Redi ¡¡uez Ct. ebfas er parit de reta de So¡¡orb vegeu RamOO' R RIGUU CULEB~
(I li t e cie la "flsrtac.tO a ~'Jseo Ca'ed:z CIO de Segorbe Pater1a 1989 pag 63-/0
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pobres. 1 L'acre fa referè ncia a la Purificació dc la Marc de Déu, wr i la seva
immaculada concepció, i tam bé a la benedicció dels ciri~, coneguda amb el nom
de festa de la Candelera. La llei mosaica fixava que amb anterioritat a la Presen
tació en el temple -la qual, com ja he comcnrat, e\ feia dc~ pré~ dc 40 dics
s'havia dc fer la circumcisió del nadó mascle, una vegada transco rreguts vuit
dies des del seu naixcrnem. Aq uest e pisodi és el que es representa en una taula
renaixentista (cat. núm. 18) on la Marc dc Déu i sant Josep observen com el
sacerdot, conegut amb el nom de mobel. va a fer l,a circu mcisió al seu fill.
Cal comenrar que en aquesta imatge hi ha una incongruència en relació am b la
llei mosaica. ja que el marc arquitectònic de l'escena informa que la cerimònia
e~ desenvolupa en el tem ple malgrat que la Marc de Déu no podia visitar-lo fins
a la seva purificació.
Les taules dels sants Cosme i Damià i Abdó i enén (car. nú m . 14). fin s fa poc
un ides per una redo na de factura moderna, eren inicialment dues pintures soltes
que, ateses les seves mides, podien ser retaules d'una ún ica composició. Post
aHibueix els dos compartiments al Mestre dc Javierrc, arri~ra que darrerament
s'ha apropat al pintor Franci Baget, rot i que Ics p mrurcs dc Terrassa mostren
uns esquemes fo rmals i tipològics diferents als de les obre~ que defineixen m illor
l'estil d'aquest pintor, com ara la raula de anr Vicenç ci'.À.ger. '
Ja di ns el llenguatge plenament renaixenrisra s'exposen el cos central d' un
bancal, en què s'inclouen les imarges dc l:t Mare de Déu, del Baró de Dolors
i dc sanr Joan (cat. núm. 16), i un com partiment d'aquest mateix bancal amb
la figura d'un sant bisbe (cat. n úm. 15), a més d'una EpiCtn ia (car. núm . 17)
i de la taula de la Circumcisió de Jesús (cat. n úm. 18) que ja he come ntat
anteriorment. Si El volum dels vestits dc les figu res representades en la primera
dc les obres sembla al· ludir a la incidència que cé :tl Principal la pinrura de
Joan dc Borgunya. així com d'Anton i No rri i Pere Fcrn:inJct.
Francesc Ruiz i Quesada
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