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G ÒTIC

n>n~·~ul\ perdil'erso:. pintors ->cguramcntmés
d~

qu~

é>tandarditzen Ics propostes
1 m~•al-<k Pere Garcia ja dc;.cie l'interior del seu
p«>r• ullcr. amb un rJdi d':1ctuació que trenca
quJbellll fronterJ clam entre Ueid:t i I'Arngó.
pcrò que pot Jll!rl11<-'tfe da..ccm1r alguns nuclis
!oC.'{Und.ans en zones ben delimitades que
~'11un.aR"Jncn actuacions com Ics de l'anomenat
ull'<trc de Viella. a qui no .embla penànyer
.I<JUl'<l,\ pt'Ç'J.
La pR'tldla ingressada al museu amb anterioritat
.al 19.\3 IArmcngol. 1933l i que presenta dete
norJW IJ p:tn inf.:rior dels quadre>. on altres
!'<"'" semblants del nutct\ grup es~ilístic en
dnu~n in'>Cripcions al-lusi\l's a la identitat dels
''""representats iala SC\ -:I qualitat dc mediadors
tlll.lllt la di,·initat. lla estat rcMaurada en 1993
.unh ocasió de l'exprn;ició Pulclnn ALCOY
do>-

\nncn~<~ 19;1}, p. 86. c.n. 13S: Mnll'llKOI, 1933, ( I),
p 11 s.~dt->d.l F.uo. 193:1. p. 211: l'osl. l~.lS. \~1: p. :110:
(tlkl ,¡_ \kvle-J. 1986. p. l92. (Jt. ~; 1 .uragon.1. 1987.
p j.!'l

1m1 Taules de la Resurrecció,
la Verge i un Sant bisbe
Taller de Poro Garcia do Benavarri
Tremp sobro fusta

n·5 x 50'5 cm (conlunt)

quart det seglo xv
D•ocesi do Lleida

Darre<

MOL. inv. 30 (núm MliC 101)

l'<"tudi de les tre:. taule;, del \lu;,eu Dioce'a de
Ucida. donades segon;, Soldcvib per Encama
dón Boldora ell896. pre-.entcn com a problema
principal el seu tri:.t Cl>tat de conscn·ació,
incrementat des dc l'(tltima publicació del retaule
feta per Post (194 I , fig. 3; I), que correspon a
una imatge anterior a la guerra civil. Les
incidències d'aquest connictc ''an ser la caus:1
dc l'increment del deteriorament dc l'obra.
D'altr:t b:tnda. i en rel:tció :unb la consideració
dc retaule de les tn.~ ¡x.><:e:.. :1;,.-.cnyalem que el
conjunt és el resultat dc la intcgrJció de tre;,
taules que abans devien forn1:1r pan, per separat.
d'una unitat més i\mplia que l'actuaL Observem.
en conseqüència. una int ervenció tardana qt•e
implica el problema ap:trcnt d'una iconografia

inu;,ual. Ens referim a b prc.,~nria de b Verge
i d'un s:1111 bisbe d;~vant b figur:•ció de la re
surn::cció de Crist.
~~ inten·enció esmentada anteriorment queda
palc>a en la falta de correlació de l:t cresteria.
en 1:1 mutilació de la se\·a p:t11 ;,upcrior. la qual
manifl'Sta un desig patent dc compensació dc
le;, figures laterals. i t:n la falt.1 de superfície
adjacent a les figures representades.
l.:t inmgc de la resurrecció csccnil1ca Crist, vestit
:unb el perizoma i una capa, sobre un sepulcre
tancat. sostenint amb l:t m:a t"lucrra la creu
e>~endard. símbol del "cu triomf sobrt! la mon.
i en :tCtitud de beneir amb la m:'1 dreta. L'escena
inclou la presència dc tre5 guardians adormit~
o quasi tlon11ientes. conu·o, én,i:t que ens remet
a estudis fets en relació amb b resurrecció de
Crist {Aicoy, 1984, p. 220-227). Ab part alta de
la tau l:t i circumdat per una cresteria daumda
hi ha un Aguus Dei portador del seu atribut: una
creu :tmh una banderola n:nnella que inclou
una creu blanca.
la \'t:rge. amb el :-Ien en at1itud de beneir al
~eu braç esquerre i una poma simbòlic:t a la mà
drew, e.'>l~ situada a l'~quetr.t de b resurrecció.
La riquesa del seu ve~tit dau r'Ht és ocultada
parcialment amb un mantell bbu. Als seus peus
es veu una mitja ll una. 1:1 qu:t l pot recordar Ics
primeres represenwcion;, dc la Immaculada
Concepció i ens articula una referència a le;
anteriors representacion~ de b \'erge de la
llumilit:u. L1 representació de l:t Verge presenta,
si bé amb algunes difcréncic:., paml-lelismes
:unb l'obr:t, atribuïda a Pere Garcia de Bena,ran'i.
procedent d'un retaule dc C~:rvem i que es troba
actua lment al :vtNAC (Yana. 199 1, p. 166-168}.
Quant a la figura del sant bisbe. reconegut per
Solde,•il;t com a sant Blai. e:.t:t. com el Crist
n.'1>.'>U:.Citat i el l\en Je:.ús. en :tctirud de beneir
amb la mà dreta. Els importants orificis qt•e
pre,tnta la taula impedeixen de rcconèLxcr la
presència de l'atribut qut:, :tmb independència
dc la mitr:t i el bàcul de hislx:, en el cas de sa nt
Blai, seria una pinta de ferro.
lc:. tres taules han estat :ttribuïdes a l'escola dc
Pere Garcia de Bena,-arri per Post (19-Jt, \'Jll
11. p. 731} i Lara Peinado ( 1982. p. 105). a Pere
Garcia dc Benavarri per .Je~ú;, T:ungona 098- ,
p. 329) i a Pere Espalargucs per Gudiol i Alcolea
( 1987, p. 192). Segons la nostra opinió. la
su pos:tda procedència dc llenavnrri podria
atorgar l'autoria a P<:re Esp:dargues. b referènci;¡
del qua l ens la dóna d rewule d'Enviny de la
llbpanic Sociel)' de \lo,•:t York. encarJ que
l'c;,mentat mal estat de l'ohm dificulta la :,eva
atribució. :-;o obswnt això, lc~ tres taules deno
ten una rel:itiva bona facturJ que, sens dubte;:,
lc' aprop:1 a la producció del t:tller dc Pere
Ga rcia de Bemwarri. RU IZ
Armengol, 1934 (5), ¡>. lS6. níom. to l : Gudioi-Airolc.t,
19Hll, p. 192: L.1r:l. t982, p. tO~: I'.I(JU, 1991: P?"· t9 1t.
Vlll·ll, p 73-o. fog. 351: !>oldc\lt.o, 19.13. ¡>. 29: larmgonJ,
1 ~. p 329.
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Retaule de sant Ponç
Pere Espalargues

Pintura al tremp sobre tusta do pi
150 x 135 x 4'5 cm
1480-1490
Parròquia de Vall·tlebrora, Noguera (Lleida)
MOL. inv. 28 (núm. antic 356)

c.

Si el rct:lllle dedicat a la \ !:•re de Déu que
pro,inent d'Eminy (Pallar:. Sobir:i) i que ara es
con.en·a a Estats !Jnit• (llbpanic Socicty of
America , l\o,·a York, i john G. johnson An
Collection, Filadèlfia), buna obra datada (1490)
i sign:tcb per Pere E~lxtlargucs, haurem de
concloure que el present retaule de Sant Pouç
també és una obra seva. I ho és per la similitud
formal entre el retaule d'Enviny i el de lleida
(roMrcs, mans i tipologies figumtivcs en genc
mD, tOl i tenir el seu punt dc panida piCtòric
en la innuent obra de Pere Garcia de Benavarri.
t~s a dir, el punt de panida és Pere Garcia. però
d'entre els diversos deixebles i seguidors que
;¡quest va renir, dcswquen 1':1nomt:nat mestre de
Viella i, sobretot. Pere Espalargues.
&:gon~ Gudioi-Aicolc:t (1987, p. 191) Pere
E:.pal:trgues ,.a néb:er a la 'iht de i\lolins. bé que
no -.e :;:1¡> amb cencsa ~i és el ~lolins de Rei.
prop de Barcelona, o hé d'altres ~tolins (o
Molinos) que són a b província de Terol. a la
d'Osca, a l'Alta Ribagorça o al Pallars Jussà. Si
f\:m c:ts de la procedènci:J de les obres que
:tctu:tlment li són atribuïdes. hem dc reconèixer
que predominen les de la zona C:ttalana del
Pallan. amb retaules a Eminy. Son i Abella de
l:t Conca). així com k'!> dc b zona de la franja
catalano-aragonesa (amb retaules a Velilla. Saidí.
Sixcna, Aïnsa. Gmu:., Benavarri i Roda d'lsàvena).
Per tant, no Es impen:.:tbll: que Espalargues
lwgués n:tscut a la Rib:tgorça o :tl !':~ lla rs, bé que
t:•mpoc no s'ha de de~c::mar l:t possibilitat de
Molins de Rei. a la vorJ dc Barcelona. on hauria
pogut conèixer Pere Garcil de Bena,·arri en els
any~ en què aquest és document:tt a Barcelona,
entrl: 1 t52 i 1q)5. t)e~prés ambdós haurien
[Xl)(Ut marxar cap a Lleida, Ben:tvarri i Barbastre
(el 1473 )>ere Garcia apareix documenwt a la
c:tpital del Segre), on E~pal:trgucs hau ria pogut
iniciar la seva tasca com a pintor autònom.
Sabem, si més no. que d retaule de la parroquial
d'Enviny és obm ;egurJ d'f_o;palargues. car hi
:tpareLx el seu nom al guardapols: "... LO QUAL
ES ESTAT OBRAT l'(fRl MA:\S DE MESTRE
PERE ESPAURGUES Pt~TOR DELA \IlLA DE
MOI.I(JII)S EJ~ L'Al\1Y M CCCCLXXXX" (Gudiol
i\lcolca. 1987. p. 191, i Post, 1958, vn, p. 238
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