Mestre de Santa Eulàl ia
(Joan Pallicer ?)
Resurrecció i Pentecosta
Entre 1425 i 1440

EXPOSICIONS
Pintura gótica mallorquina, Palma.

1965.
Tremp damunt taula

143 x 80: 143 x 78 cm

La pintura gótica en Ja Corona de
Aragón, Saragossa, 1980.

Museu de Mallorca

Els dos comparrimems del Museu
de Mallorca mn referència a un mis
satge de salvació que té el seu origen
en la morr de Crist i, especialment, en
la Resurrecció del Messies, me ntre
que la p intura de la Pentecosta mostra
la vinguda de l'Esperit Sant i garan
teix la difusió evangelitzadora.

A l'escena de la Resurrecció, Crist
aferma un peu sobre el sepulcre, per
sortir de l'espai en què havia escac
encerrat durant eres dies, i dirigeix la
mirada cap a l'únic dels quatre soldats
que esdi despert, d'acord an1b un dià
leg sense paraules que confirma el
misteri. Vestit amb el sudari morruo-
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ri, el Fi ll de Maria beneeix amb la mà
dreta, senyal q ue al·ludeix a la salva
ció, i porta una creu estendard en l'al
tra mà, la qual ens i nd ica la seva
victòria sobre la more. Quant al pai
satge figurat al fons de la imatge, els
arbres fru iters que hi ha representats
són els de l'hort de Josep, lloc on va
esdevenir la Resurrecció de Crist.•
En relació amb la composició de la
Pentecosta, la imatge segueix les pau
res més arrelades a la tradició catala
na. Maria resta ubicada enmig de l'es
cena, emplaçada en un cron que la fu
sobresortir respecte dels apòstols. Les
l imitacions de respai de la taula
cimera~mplica la supressió de la figu
ració de dos apòstols, roc i que les
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dotze llengües de foc rarifiquen q ue
van ser dotze els deixebles barejacs en
l'Esperit Sane.
Les taules cimeres de la Resurrecció
i de la Pencecosm de Palma són un
exemple de la sing ularitat del retaule
gòtic mallorquí. Tot i que a Itàlia, a
València, a Mallorca i més rarament a
Catalunya és normal que s'emplaci
l'escena de l'Anunciació a la part
superior del retaule l'arcàngel sant
Gabriel -coronant el carrer lateral de
l'esquerra i la Mare de Déu el de la
d reta-, només a Mallorca trobem ubi
cades les escenes de la Nativirac,
l'Epifunia, la Resurrecció o l' Aparició
de Crist a sama Magdalena a les caules
cimeres. Concràriamenc, l'episodi cris
tològic de més divulgació, el de la
Crucifixió, sovint no s'inclo u en el
discurs gràfic del moble mallorquí i
es substitueix per la imatge del Baró
de Dolors que s'emplaça a la predel·la,
mentre que a la resta dels territoris de
la corona caralanoaragonesa és força
generalitzada la presència de la narra
tiva de la mort del Salvador, a la zona
més elevada dels con juncs pictòrics.
El retaule de les sames Apol·lònia,
Bàrbara, Llúcia i de sane Blai de la
parròquia de Santa Eulàlia, obra aeri
buida al pincor Gabriel Mòger de cap
a 1414, inclou a la parc superior del
re taule, a més de l'escena de la
Anunciació, la del Naixement de
Crist
una alera, actualment
perduda.2 D 'alera banda, gràcies a la
documentació conservada, es cé notí
cia que Gabriel Mòger, l'any 14 16, va

s ig nar el contrac te d'un retaule de
quatre carrers, dedicar als sanes Pere i
Esteve, en què es va pactar que <<en los
q11tttre .rpay.r sobirans de les ta11les sia fet
en Lo.r do.r 11titgés la Nativitat de } eSll
Chrisl e lo.r 1i·-e.r Reys d'Orient e en les tall
les foraues, la SttÜ!Iació» 3
Finalment, el 1447, els pincors Joan
Rosató i Guillem Marcí van acordar
amb la confraria dels Sanes Joan de
Sóller la pintura d'un conjunt de qua
tre carrers, en el qual, els quarre com
partiments més elevats havien d'in
cloure, d'esquerra a d reta, l'arcàngel
Gabriel, la Resurrecció de Crist, el
Noli me Ta11gn-e i la Mare de Déu de
l'Anunciació.s
Pel que fa a les pintures de la
Resurrecció i Pentecosta del Museu de
Mallorca, la contimü'tat dels dos epi
sodis, només interrompuda per l'esce
na de l'Ascensió, i la tipologia de les
caules, la qual evidencia que les com
posicions estaven ubicades en la part
superior del retaule, impossibiliten
que formessi n parc d' un retaule dedi
car a la Passió de Crist o als Goigs de
Maria. D'altra banda, el fer que sigLún
dos e ls comparrime ncs conservats
impedeix una solució com la del
retaule de la Mare de Déu de Gràcia,
conjunt coronar per la Resurrecció de
Crist, raó per la qual pensem que l'es
tructura original del conjunt que
encloïa les escenes de la Resurrecció i
la Pentecosta va ser simjlar a la dels
exemples esme ntats en el paràgraf
anterior i que tenia quatre carrers,
com a mínim. Aquesta proposta, la
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podem refermar per una alera via ja
que, si cenim en compre les mides de
les raules del Museu de Mallorca, es
por deduir que el retaule va tenir una
alçària entre els 5 i els 6 m. Quant a
l'amplada, si el moble va ser de quatre
carrers, sembla que feia prop dels 4
m , la qual cosa por semblar coherent
respecte a l'alçària proposada.
La important recerca documental
dura a rerme per Llompart no ha tin
g ut una resposta equ ivalent a l'hora
de trobar notícies dels grans retaules
gòtics que probablement van orna
mcnrar els temples mallorquins en els
segles XIV i XV. Només en el cas del
retaule major d e l'església de Sama
Eulàlia de Palma, s'ha conservar un
document que fu al ·lusió a la tipologia
de l'imporcanr conjunt pictòric que va
p residir l'orarori parroquial. Gràcies a
aquesca referència d 'arxiu se sap que el
retaule, contracrac a Gabriel Mòger
l'an y 1438, havia de tenir q uatre
carrers laterals més un de principal,
coronar per un ci mbori, i que feia,
sense renir en compre l'alçària que
sobresortia de l pinacle, prop de 5 m
d'amp lària per quasi 6 m d'alçària.5
Així doncs, el conjunt del qual van
formar pan els pinacles va tenir una
importància, si més no, simi lar al de
l'església de Santa Eulàlia de Palma.
Abans de comentar les qüestions esti
lístiques d'aquestes peces, immergides
en la problemàtica que hi ha a l'en
corn dels dos g rans anònims de la pin
tura gòtica inrernacional mallorquina,
el Mestre de Monci-sion i el Mestre de

Sama Eulàlia, volem comentar algu
nes qüestio ns relacionades amb un
altre artista important del període
internacional insular, e l p intor
Gabriel Mòger.
La identificació de la producció de
Gabriel Mòger es recolza en un únic
document, el qual és l'últim que fa
a l·lusió a l'activitat d'aquest artista.
L'any 1965, a panir del descobrimenr
d'una caula que devia formar part del
retaule de Sane Antoni, Sane Miquel i
la Mare de Déu, es va identificar l'an
tic Mestre de Campos amb el pinror
Gabriel Mòger.6 Tor i que la p roposta
és coherent, malgrat el penós escar de
conservació de la fig uració del sane
eremita i que dóna llum a algunes de
les incerteses que envolten la pintura
mallorquina de l'inici del segle XV,
seria gratificant que es trobés un alcre
document que ratifiqués la identifica
ció. El fer que la taula conservada for
mi parc de l'última pintura que fàci
al·lusió a G abriel Mòger ens fa ser
cautelosos respecte a la identificació,
malgrac que probablement la correla
ció sigui encertada. En aquest sencir,
ens qüestionem que hagués passar si
aquesta m ateixa problemàtica s'ha
g ués donar en els casos de Francesc
Comes, pintOr que va relegar la darre
ra producció a alrres arrisces, de Pere
Serra, artífex que va deixar diverses
obres inacabades, o de Lluís Borrassà
mateix, el qua l va confiar a l'obrador
els darrers compromisos artístics.
Sabem que el retaule de santa
Eulàlia es va contractar el 8 de gener

de l'any 1438 i que, segons el con
tracte, s'havia de lliurar per Pasqua de
l'any següent. D 'alera banda, mmbé se
sap que, en el mes d e desembre de
1439, Gabriel Mòger ja era mo rc.7
Tenint en compre la importància del
retaule dc Santa Eulàlia i que en la
data de la contractació d'aquesta obra
encara s'havia de fe r e l fustam, no
creiem inversemblant que Mòger no
pogués arribar a efectuar el conjunt
pictòric, més si recordem els retards
imporcanrs que sovint van tenir els
lliuraments d'aquests mobles i que en
el mes de juliol de 1438 va comraccar
un rerau le per a la parròquia de
Campos. Una vegada more Mòge r,
ens preguntem si l'encàrrec el va
poder enllestir el Mesrre de Santa
Eulàlia, com també si la taula dc la
Dormició de la Mare de Déu o bé les
taules cimeres de les quals parlem van
tenir alg una cosa a veure amb l'antic
retaule gòcic de l'altar major de I'es
glésia de Sanra Eulàlia de Palma.s
Tanmate ix, podem assegu rar que
les caules de la Res urrecció i la
Penrecosta van formar part d'un
recaule força singular del qual, arès la
seva importància, la documentació no
trigarà gaire a donar a conèixer les
pecu liaritats i l'autor. Ara per ara,
l'autoria més versemblanr de les peces
sembla que és la del Mescre de Sama
Eulàlia, tot i que la producció adscrita
a la mà d 'aquest anòni m i a la del
Mescre de Monri-sion mostren coin
cidències estilístiques que poden
implicar la contractació conjunta de
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més d'una obra. Aquesta incidència,
la qual va ser força freqüent a
Mallorca i també a València, és la que
motiva que a lg uns períodes d'amb
dues pinwres, de la valenciana i de la
mal lorquina, generin dubtes seriosos
a l'hora de fer les atribucions artísti
ques i que no hi hag i un consens
majoricari per parc de l a crítica. Les
connotacions iralianirzants que·carac
cericzen l'obra del Mestre de Santa
Eulàlia i aquelles que són p ròpies de
la del Mestre de Monri-sion així com
cambé la incidència dels obradors de
cadascun en els catàlegs d'obres ads
cric a ambdós pintors fan que algunes
obres palesin un llenguatge formal
ambigu, que denota, si més no,
influències creuades.
Pel que fa a la possible identificació
d el Mescre de Santa Eulàlia, anome
nat per Post Mesrre de Cascellitx, 9
cal valorar cada vegada més la p ropos
ta d' ident ificar l'anòni m a favor de
Joan Pall icer, o Pel lisser, fera per
Llompart. Les d arreres recerques d'a
quest investigador ens assabenten que
Pallicer ocupava l'antic obrador pal
mesà de Loerr, l'any 1415.10 Aq uesta
datació amplia el període de cemps
d'acrivirac artística de Joan Pallicer,
arrisca que va morir el 1448,11 i es
corelaciona amb el conjunt d'obres
atribuït a l'anònim.
Si considerem les dates d'accivirar
artística de Joan Pallicer, entre 141 5 i
1448, i tenim en corll pre que el
darrer pagament del retaule de
Cascellicx es va fer l'any 1430, no
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creiem que sigui inve rsemblant la
relació de la taula de la Dorm ició, o
fins i tot de les caules cimeres que ara
comentem, amb el reraule de l'esglé
sia parroquial de Sama Eulàlia d e
Palma, probablement obrar el 1439.
El pintor Guillem Arnau, artista que
hem apropar a l'altre anònim impor
tant, el Mesrre de Monri-sion, escà
documentar emre els anys 1392 i
1424. La coincidència parcial de las
datacions d'ambdós artífexs poc e>:pli
car algunes de les concomitàncies que
hi ha enrre els catàlegs d'obres respec
rius.l2

Tot i això, caldrà esperar noves
aportacions documeocals que consoli
din el coneixement dc la pintura
internacional mallorquina, especial
mene pel que fa a la rarificació de la
figura de Gabriel Mòger i a aquella
que don1 a conè ixer la personal icac
dels anònims Mestre de Santa Eulàlia
i Mestre d e Monri-sion.
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1 En relació amb la iconografia de l'escena
· de la Resurrecció a Catalunya, vegeu R.
ALCOY, 1984, p. 195-377.
2 Vegeu G. LLOMPART, 1977-1980, 11, ltg.
núm. 87.
3 Vegeu G. LLOMPART, o. c., 1977-1980,
IV, doc. 213.
4 Vegeu G. LLOMPART, o. c., 1977-1980,
IV, doc. 303.
5 Vegeu G. LLOMPART, o. c .. 1977- 1980,
doc. 220. Aquesta tipologia de retaule dev1a

ser propera a la dels retaules de Monreale i
San tes Creus. Pel que fa a l'evolució del retau
le a Catalunya, vegeu F. RUIZ I QUESADA,
1997, p. 73-77. Aquesta t ipologia de retaule
és la que va donar pas a obres com el moble
de l'altar major de l'església de Santa Maria
del Mar de Barcelona. vegeu F. RU IZ I QUE
SADA. 1998 (b), 433-436, fig. p. 435.
6 Vegeu G. ROSSELLÓ , A. ALOMAR , F.
SANCHEZ-CUENCA, 1965.
7 Vegeu G. LLOMPART, o. c., 1977-1980,
doc. 221.
8 Sabem que l'amplada del retaule havia de
ser de 5 metres i que hi havia cinc carrers, la
qual cosa tmplica que les taules laterals van
tenir una amplàna propera a 1 metre, mida
força comc1dent amb la de la taula de la
Dormició, ja que fa 0,94 m. Pel que fa a
l'alçàna, les m1des també són equivalents, ja
que la tmatge central havia de fer I,76 m.
•menys de la bassa•. i la taula de la Dormició
fa 2,10 m. D'altra banda, tot i que en el docu
ment s'md1ca que les imatges laterals havien
de temr •son tabernacle escassà•, fins arribar
als poc més de 5 m que havia de fer el retau
le, sense comptar la predel·la , és lògic que hi
hagués taules cimeres importants. Finalment,
quant a la taula de Flandes que s'havia d'ubi
car en el bancal, en què es figurava la Passió,
és factible que aquest cic le finalitzés en la
Crucifixió de Crist i pot estar relacionat amb
les figurac ions de la Resurrecció i la
Pentecosta de les taules cimeres que ara
comentem. L'anàlisi del fustam de la taula de
la Dormició de la Mare de Déu potser pot aju
dar en l'avaluació de la possible relació d'a
questes taules amb l'antic retaule gótic de
l'església de Santa Eulàlia.
9 Segons la nostra opinió, el Mestre de
Sanla Eu làlia, anomenat així a partir de la
taula de la Dormició de la Mare de Déu de l'es
glésia de Santa Eulàlia, és el mateix pintor que
l'autor del retaule de Sant Pere i Sant Pau de
Castellitx, raó per la qual no creiem oportú
crear dos anònims.
10 Vegeu G. LLOMPART, 1998, doc. 83 A.
l i Vegeu G. LLOMPART, o. c., 1998, nota

10.
12 En relactó amb la proposta d'identifica
ció del Mestre de Monti-sion amb el pintor
Guillem Arnau, vegeu el text introductori de
pintura d'aquest catàleg.

