La peça del mes

Pintura Mural

Museu lVIaricel

Peça

Pint ures murals de la c ape lla de sant Bartom e u de Villalba de Pe re gil (Saragossa)

Data

Segon quart del segle XIV

Tècnica

Pintura mural

Mides

225 x 275 x 176 cm.

Col·lecció

Col·lecció Jesús Pérez Rosales. Museu Maricel. Número d'inventari: 538

Descripció i
context històric
AqueSt conjunt de p1ntura mural dedicat a la vida de sant
Bar:omeu ha estat relacionat fins fa poc, amb la localitat de
Belmonte de Grac1an.Tanmateix.Ca 'l'T'e~ Lacarra na pogut
demos:rar que el veritable Ioc de procedència no era
Belmonte sinó l'església de Sant Cr>tòfol de la poblac ó
prope'CI de Vi la ba de Peregiles. totes dues veïnes de
Calataiud i que formen part ce la diòcesi de Ta'Cissona
Segons aquesta inveStigació. les pintures van ser arrenca
des l'a"y 1953 pel -estaurador Rznon Gudiol Ricart. i,
posteriorment, van decorar la res dènc a barcelonina de
Ramon Pérez Rosales fi"~s a l'any 1969, data en què es va
llegar a la Diputació de Barcelona amb e propòsit que fos
sin dest1nades al Museu Maricel de Sitges.
L'escassa informaCió que aporten els Evangelis en relació
amb sant Bartomeu. nom patronrmic que informa que era
fill de Ptolemeu. és complementada àmpliament pel relat
del Pseudo Abdios. Aquesta nanració es recull a la Uegenda
àuria. escrita per lacópo da Varazze, 1 esdevé la font impre
sa més important en l'apropament als passatges hagiogrà
fics del sanl De l'apòstol sant Bartomeu es diu que va
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evangelitzar l'índia tot i que es pensa que en realitat va
ser Aràoia . Mesopotàmia i Armènia l..'escorxament del
sant va ser el motiu pnncipal pel cual, a l'edat mitjana. el
seu patronatge va se" requerit per un bon nombre de con
frar es, com ara la de s adobadors i la dels pellaires, entre
a'tres.
A :lartir de la Uegenda àuna es oot copsar la seqüè1cia
hagiog-àfica qJe figura als murs de la capella, la qual està
ce1trada per a imatge deMoeus cel sant que sosté, a la mà
esquerra, el ganivet del martiri que el va ae•xar sense pell.
A les bandes del sant. a terra. dos dimon1s fan al·'usió a les
victòries de sant Bartomeu sobre l'esperit maligne. A par
tir de l'arc apuntat d'ingrés, decorat amb mmius. hi havia
una petita finestra que 1l·luminava l'oratori, custodiada per
dos àngels tunferaris. Vuil de les escenes hagiogràfiques
dedicades al sant es distnbueixen a s dos costats de la
capella, quatre a la volta apuntada i les altres quatre sota
d'aquests episodis, mentre que les dues restants són a la
testera, una a cada costat del sant titular.

La narrat iva hagiogràka s'inicia amb l'ep sodi en què sant
Bartomeu, durant el seu apostolat a l'índia, va exorcitzar un
possert pel dimoni. El segueixen el bateig per part del sant
d'un grup de conversos; l'alliberament de la filla del rei
Polim ius del dimoni; el rebuig dels regals que li volia fer
aquest monarca; el moment en auè, per manament del
sant. el dimoni surt ce l'ídol; qua., és condu'1l pels soldats
davant ael re AS1íages,germà del rei Pol1r1 us; la nagel-lació
del s<:nt el moment en què és escorxat oer dos botxins; la
prèdica que fa, amb la seva pell sobre es espa1lles. a un
petit gruJ de personatges i, finalment, la decapitac ó del
sant davant del rei Astíages i a pujada al ce de la seva
ànma.
L'esquema figuratiu de les pintures ded 1cades a sant
Bar10meu palesa la vigènc1a dels postulats pictòrics conre
ats a França i, per tant. exempl fica el moment previ a la
incidència del corrent ital anitzant. el qual arriba a A-agci en
el darrer quart de la centúria quatrecentista A partir del
segle Xlii es pot constatar una evolució que tendeix a fer
ressaltar la vessant més humana de Crist i de a seva Mare.
En aquest context, en què la narrativa substitue x en part
l'antiga s1mbólogia romànica. és on cal emplaçar el desen
volupament plàstic important que van tenir les vides dels
sants. gràcies al qual es pot entendre 'extens ventall
hagiogràfic dedicat a sant Bartomeu que ara es conserva a
Sitges.

En l'apropamem a l'àmplia r>ar-ativa de la vioa de sam
BartomeLo cal teni r p~esents altres produccions. com ara la

portada de l'església de San Bartolomé de Logronyo, obra
duta a terme el segle Xlii, en què s'inclou la f guració de set
episodis. D'altra banda, pel que fa a la pintura sobre t aula
dedicada al sant apòstol, destaca un porticó d'un conJunt
pictòric del Museu a e Terrassa (Mc'T 37) un retaule que
es custodia al Museu N aoonal d'Art de Catalunya
(MN.ACIMAC 122689).
L'èxit de la ointura mural en el prirrer període de gòtic
s'ha de copsar mitjançant l'arquitectura. En aquestes dates,
les construwons de caràcter romànic, de murs amplis i
petites ober tures a l'exterior. van esdeve11r el supor t més
important per a la decoració de ti:::>us pictòric. més si es
tenen en compte les escasses possibil1tats econòmiques
que L.lla pob ació modesta, com Villalba de Pereg1les, podia
tenir per a renovar les seves esglésies d'acord amb les
noves directrius constructives del gòtic. Tan mate x. oen
aviat. els amolis finestra s 1la llum van afavorir que el retau
le fos el suport pictòric preferit, en detriment de la pintu
ra mural.
La pale1a de colors d'aquestes pintures de procedència
aragonesa es basa en el vermell, el beix, el color teula 1el
blau pàl-lid, les flgL.res apareixen retallades, a causa de la
simpl ficació i la monocromia del fons de cada escenifica
Ció. Aquestes peculiaritats i el perfilat en negre que ajuda a
def nir les siluetes i les línies priAcipals de cada irratge
esdevenen les característioues prinCipals d'aquest gòtic
influït per França, conegut amb els noms de gòtic lineal i
francogòtic, sobre e qual s'ha dit c,ue l'art del vitrall va ten r
una forta ncidència.
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