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Llegat josep Soler i Palet.
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tat el 1996 p ero p ublicat anys més tard, ja va
fer pensar en el p oss ibl e 01igen castellonenc
de les p intures ( ALCOY-RUlZ QUESADA
2000), prop os ta que ha estat confirmada gra
cies a una troballa documental Al revers de la
taula de La Pentecosta del M us eu de Terrassa
hi ha enganxada una etiqueta mitjan¡;ant la
qual es t é notícia que l a nt ic retaule, del qual
formava part la composició, ja havia estat
deses truc tu ra t en els primers anys d'este segle
alhora que informa que el conjunt va p ar tir
de la població de Rubielos de Mora fins a
Valencia, el1905 i que van ser S o 6 el no m
bre de compartiments de retaule embalats
(RUIZ QUESADA, 1999). Tot i que amb esta
no t icia es trenc a el vinc le entre les pintures i
la vila de Tora de Riu bregós (la Segarra), li
donem el n om d'antic Mestre de Tora a este
artista, per no crear més confusions.
'

Este compartiment del Mu seu de Terrassa,
juntament amb alt res dos del MNAC LAnunciaci6 a Sant ]oaquim i a Santa Anna
(MNAC/MAC 24076) i El Naixement i.

(1924), pp. 171; POST (1930 , ll),
pp. 306, fig. 186; POS T (1938,

V II), pp. 743; POST (l941, Vil!),
pp. 565; Museo Municipal de

arte, Castillo Cartuja de

Val lparadís (1963), pp. JO, fig.
15; AINAUD (1964), pp. 42;

Presentaci6 al temple de la Mare de D éu

altre de
de París
degueren formar part del mateix conjunt.
Thmplia nar rat iva del moble, que inclou pas
satges de la vida de sa nta Anna i ta mbé de la
Mare de Déu, fa suposar que el retaulet va
tenir una advocació doble. Linterés de la figu
ra del Mestre de Tora, designat per Post amb
l apel· lati u de Mestre Rusi ñol, pero esmentat
per Ainaud amb este nom atés la procedencia
suposada del m ob le (1964), es fonamenta en
la incorporació rapida que l'artista fa de les
noves formes familiaiitzades am b el llen
g ua tge del gotic inter nacio na l, tot i que la se ua
obra palesa una formació dins el corrent ital
ianit.zant. A més de les quatre taules rela
cionades amb el retaule de Tora de Riubregós,
també s'han de tenir presents dos· comparti
ments d'un conj un t maria i ta mbé el Retaule
(MNAC/MAC

GUDIOL-ALCOLEA (1986), pp.

LAscemió

68-69; RUIZ QUESADA (.
1 999),

pp. 19-29; ALCOY-RUIZ Q U ESA 
DA (2000), pp. 38l-40l;j0SÉ
(2003), pp. 302-305; RUIZ 1
QUESADA (2005), pp. 170-179;
VELASCO (2007), pp. 68-72
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Darrera el supon de fusta hi figu
e
r n dues etiquetes que es poden
relacionar amb el transpon. de ! 'o
bra "C[entral] ARAGON. RUBIE
LOS DE MO RA. 19/6/9 05''

"13.036 I mp. Dome nech.[Cent)ral
de Aragón. Pequeña Velocidad.
DE...A...O.S. no 232 del 25
Novbre 1.903 Mod. S.E n° 25"

El vincle que hi ha ent re l'obra del Me str e de
Tora i una de les mans que va participar en
les tasques de la pintura del Iiiptic-relíquiari
del monestir de Santa. Mmia de Piedra, ara

a

!'Academia de Historia de Madrid, fa pensar
en un pintor que va poder conéixer de prop
el tríptic reliquiari o la pro ducc ió artística
aragonesa dels anys huitanta del segle XIV, o
bé qu e la seua trajectoria respon a un
moment en que els internacionalismes pres
ents a la seua obra devien tenir una corre
spondencia amb Aragó.

de la Mare de Déu, Sant]oan Baptista i Sant Pere

que es guarda al Muse u Cau Ferrat de Sit g es.

Les expectatives suposades pels investigadors
part ir d'este paradigma fig ura tiu innovador
ha n motivat que l'o bra atlibuida al pintor
superara les possibilitats propies del Mestre
de Tora i que hagen estat assignades a la seua
a

[estudi. estilístic d'este conjunt d'obres i la
seua connexió amb un retaule f rag me nta ri de
Sant Mateu , dut a ter me en un estudi presen-
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ma una Taula de

la Mare de

Déu, conserv ada al Museu de

taller deis

S erra, especialment la del Mestre de Sixena,

la Catedral de Barcelona, i un compartiment de La Mare

artista que hem propos at apropar al primer Pere Serra, i

de Déu ele la Llet entre Sant Bernat i Sant Benet, probable

t ambé la del Mestre de Vilaformosa, anonim que Saralegui

ment procedem del monestir de Benifassa i ara conservat

va plantejar identificar amb el pintor Guillem Ferrer.

al Museu d'El Prado. Tanmat eix, la desc oberta fa un s anys

D'altra banda, és prec is ame nt a Guillem Ferrer que ha es t at

d'unes pintures sobre taula a la vila de Cinctorres ha

atribu!t el conjunt de taules assignat al Mestre de Tora i

donat llum a este tipus de propostes i ha afavorit una

també les vinculades al Mestre de Cinctorres .2 Quant a esta

revisió d el cat.aleg d'obres atribuit al Mestre de Tora, a par

darrera proposta, pensem

tir de la qua] cal partir de comp osici ons com l es cl'este

Retaule de la Mare de Déu, Sant]oan Baptísta i Sant Pere del

artista per entendre la pintura més caractetística de les

Cau Ferrat de Sitges, dut a terme cap a l 'any 1390 o poc

poc pro babl e que l'aur.or del

evolucionar fins al punt de pintar
taula de la Mare

taules de Cinctorres, fon;a més evolucionades i ja endin

després, puga arribar a

sades en el segle XV,

una obra, de la qualitat i subtilesa, com la

!'aut or de les quals ha estat batejat

de Détt de la catedral de Barcelona. No negarem, evid ent

amb el nom de Mestre de Cinctorres.

ment, que algunes de
Pe! que fa a la dat ació d'esta pintura, és important tenir en

Les imatges deis brancals del 1i·on de

la Mare de Déu del Museu d' El Prado són properes a

compte la figuració de la Presentació de la Verge al Temple ,

!'esquema [onnal del Mestre de Tora, potser derivades

iconografía molt difosa a la Corona d'Aragó en els darrers

d'una col·laboració, pero la riquesa iconografica d'estes

anys del segle XIV Mitjanc;:am una carta del r ei. joan

l, del
21 de desembre de l'any 1 388 , se sap que el monarca "se
manifesta va propici a ajudar fra jauben, en la erec ció a

obres, la de Madrid i la de

Barcelona , creiem que s 'escap en

tanta les seues possibi litats com també a la seua etapa cre
ativa, especialment esta darrera pintur a.

Barcelona d'una Esgleya, la invocació de la qua! hage nom

dedicat a la Pr esentac ió al temple de Marial Relacionat

pintor des de
1372 i !'última notícia de la seua activitat r etau lís t i
ca és de l'a ny 1406, moment en que pinta un conjunt per
a l'esglési a d'Ar enys de Lledó. A partir del mes d'octubre
de l'any1412 semb la que ja era malalt i va morir el 1418.
Tenint en compte estes noticies i la datació d'algunes de
les obres atribuides al Mestre de Cincto rres, no és gaire
versemblant que Guillem Ferrer arribara a un nivell anís
tic tant elevat i que en arribar el pintor Pere lembrí a

amb esta advocació, també hem de recordar que, poc

Morella, el1401, fora este darrer qui contracara les obres

temps després de l'encarrec de Monti-sion, en la darrera

més importants, situació que es com plica encara més en
insta l · lar-se en es ta localitat e l pintor Jaume Sarreal, poc

Madona Sancta Maria de Mont de Sión, en re m embranc;a
deis XV

grahons que Madonna Sancta Maria puja en edat

de III anys", la qua! va ser construida al pati del monestir
de Santa Eulalia del Camp. El 5 de mar<; de l'any 1390, fra
Guillem Bordoner, fra Francesc Magarola, canonge de l'es
glésia de Santa Eulalia del Camp de Barcelona i Bemat
Calaf, peller d'esta ciutat, van encarregar a Lluís Borrass a
l'execució d'un con junt pictoric que

decada del seg le

XIV,

p robable mem va ser

el mestre gironí va pin t ar el l�etaule

Guillem Ferrer apareix tr eball ant com a
l'any

de la Mare de Déu i ele Sant jordi per a l'església del mone

després de l'any 1404, una vegada havia finalitzat el seu

stir de Sant Francesc de Vilafranca de l Penedes i que al

aprenentatge, o més prompte el seu perfeccionament,

compartiment

am b el pintor Pere Nicolau.

p r inci pal d'esta obra es figura Maria quan

p�ja els quinze graons del Temple. Ponem a col ·lació esta
iconografía perque la Presentació al tem ple de Maria pin

En l'apropament a la pintura de Guillem Ferrer no podem

tada per l'antic Mestre de Tora mostra forts vincles amb la

deixar de banda dos qü estions que, tol i que eren sabudes

que fa a les

d'antuvi, s'han posat en relleu en els darrers anys. Una

gesticulacions de sant joaquim süuat als peus de !'escala

d'el les té a veure amb les pimures del retaule major de

p er l'emplac;:ament de la Mare de Déu en el darrer

Mosquerola, conjunt que, tot i desap areg ut, es coneix en

de Borrassa a
com

V i lafran ca del Penedes, tant pel

graó. Per la resta d'incidencies d'altres anistes en l'obra del

pan per unes fotografíes en no gaire bon estat de conser

Mestre de Tora, és fon;a evident que cal tenir present el

vació.3 Tot i aixo, la importancia d'estes imatges és certa-
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ment rellevant ja que poden palesar d'una banda l'art del

atrib uides a jaume Mateu, com la taula de la

pintor Pere Llembrl i, de l'altra, perque és for<;a evidem que

del Museum of Fine Arrs de Boston, artista que també con

estes pintures, dutes a terme abans de l'any 1415, van tenir

rea el camp de la il-luminació de manuscrits.

un dial eg creatiu tant amb l'art de

Mare de

Dtu

Guillem Ferrer com

també amb el del Mestre d'Albocasser. Ens trobem amb un

Per indicacions de David Montolio, Pitarch ha p roposat

tipus de pintura q ue es nodreix de les novetats valencianes

que la ref erencia a Tora donada per Ainaud puga tenir a

i alhora d'al gunes de les aportacions fetes pe! Mestre de

veure amb els l loc de Torán o Toranes, toponim de la zona

Tora, panicularmem pel que fa a la imatge de sam joan en

de Rubiols de Mora, los Toranes, on hi ha una ermita dedi

!'escena de l'enterrament de la Mare de Déu, la qua! sim

cada a Sant Miquel, situada mé s avall de Mosquerola. En

pal itza amb !'apóstol de !'escena homónima, ara en una

esta mateixa línia, una altra possibilitat seria !'amiga Tora,

col -lecció privada, que pinta el Mestre de Tora . taltra

ara Torás, localitat de l'Alt Palancia que depenia de Bejís.

qüestió imporrant a !'hora d'intuir la pintura de Guillem

Tanmateix, la línia de tren on van ser carregades les pin

Ferrer té relació amb la notícia que apunta que este artista

tures tenia aturad a en esta localitat , raó p er la qua!, potser

era oncle de Pere Teixidor. La coi ncidencia entre el nom

hag ués estat més logic que foren facturades directamem a

d'este personatge i el del principal pintor documental a

Tora i no a Rubiols de Mora, com s ' indica a !'etiqueta del

Lleida en temps del primer internacional fa possible la

revers de !'obra que ara comemem. Finalment i pe! que fa

identitat entre este artista i el Mestre d'Albatarrec, defensa

a la referencia de Tora, potser caldria esbrinar el personatge

da per Alcoy, la qual alhora, justifica alguns deis contactes

de Margarida de Tora, esposa

importants que hi ha entre !'escoJa del Maestrat i la de

d'Almenara i de

d'Olf de Proixida, seny or
llutxent. Amb data 11 de desembre de

Ueida, ja apuntats des de Saralegui . 4 Des d'esta via, cal

l'any 1387, Mateu Porta, marmessor de Margarida de Tora,

esmentar que la pintura del Mestre d'Albatarrec palesa el

va lliurar 150 sous al pintor

Guillem Ferrer, administrador

resso d'artistes com el Mestre de Vilafermosa i també es

alesh ores de les obres del monestir de Sant Francesc de

podrien establir nexes respecte a la del Mestre de Tora, pero

Morella, per

a de les novetats chloses pe!
en cap momem és dipositari

(SÁNCHEZ

GOZALBO, 1963, p. 24).

FRANCESC

RUIZ 1 QUESADA

a

la

decoració

del cor

de l'església

Mestre de Cinctorres, la qual cosa, tot t enint en compte el
versembla nt lligam familiar esmemat, difumina encara més
la possibilitat que Guillem Ferrer fóra !'autor de les taules
atribui:des al Mestre de Cincto rres . Contrariament, sí que
s'aprecien punts de contacte entre l'auror de la taula de La

Pentecosta i el d'un retaule dedicat a sam Antoni fins fa poc
descon egut que era a París a principis del segle passat obra del Mestre d'Albatarrec, el més versemblant Pere
Teixidor-, els quals pod1ien al -l udir a la persona de

Guillem

Ferrer com a p ossible autor de la taula que ara

comemem, atesos els lligams familiar
s amb Teixidor.s En
esta problematica, no podem deixar d'esmentar la inciden
cia que

va

tenir en este anonim mestre la derivaci ó de la

cultura llombarda a.ixí com el món de la il-luminació de
ma nuscrits, concretament el Breviari

del reí. Martf. En obser

var el tron de la Majestat representada en el foli 104 d'este
magn.ífic !libre, dut a terme en el monestir de Santa Maria
de Poblet, hom pot apreciar facilment

els bescanvis que es

donaren entre els pintors i els miniaturistes, els quals també
esdevingueren singulars en algunes de les obres que ara són

1 RUIZ i QUESADA, Francesc. Uuis Borrassll i ti uu

Uni\•ersttat de Barcelona, 1999.

raller.

tesi doaoral inMita,

2 La mrmória daurada Obradors de Morzlla s. Xlli-XVI. Fundación Blasco de Alagón,
s.l.. 2003 (catal eg de l'cxposictó).
3

ra

En el c om cte que Pere Uornbtf signá pe r pintar el retaule rnajor de l'e sglcsia de

Castellfort

( 14 L '5)

es fe u constar que este c.onjunt havla de ser proper als de Catf i

t

Mosquerola. Aixo fa pensar que esws dos re aulc s també roren pimaLS pcr Llernbr t.

sobretot si es

sw el

té en cornpte qu e el retaule de Catl fou contractat per este arti

l'l{)l. Sonosament. malgr:ules deficiencies de les imatges. s'han conservat diverses

del retaulc de la Mare de Déu de Mosquerola. una de les quals es repm·
a RUIZ i QUESADA, francesc, "Eis pintors del b1sbat de Tonosa", rAn gólic
a Catalunya. Pincura 11. El comnt íntemadanal, Barcelona. Enciclopedia Catalana,
2005, pp. 170-179, estudi en que es desen,·olupa la problem�Lica que afecta els
píntors de l'internacional actius a Morella.
4 ALCOY i PEDROS. Rosa. "El tal ler de P ere Teixidor i l'inici de l'imernacional a
Lleida", LArt gotic a Cata lunya. Pintura 11. El corrent internacional, llarccl on a ,
Enciclopedia Catalana, 2005. p. 134-144 i SA RAI
..J;GUI, leandro de. "Restos ele
fotografies
dueix

retablos descabalados · .
5

RUlZ i

Musewn. VIl, núm. 10 (1928), p. 353-372.

QUESADA, Francesc. "Aitres obres de Llcida 1 de la ronca del Segre·.

t:An g<)!ic a Cacalunya. Pmtura

11. El comnc
Catalana, 2005. p. 146-148. flg. p. 146.

inrtmacianal. llarcelona, Enciclopedia
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