LA DARRERA PRODUCCIÓ DEL TALLER DE LLUÍS BORRASSÀ.
UNA VIA PER A L'APROXIMACIÓ A DOS ARTISTES:
LLUC BORRASSÀ I PERE SARREAL
fRANCESC RUIZ 1 QUESADA

La clara disparitat que hi ha entre Ics obres assignades a Lluís Borrassà i
l'ampli espai dc temps en que! és considerat com a principal pintor de Caralunya
significa que un gran nombre de pintors són a la seva ombra, els quals per la ~eva
adscripció al taller de Borrassà i per la seva expressió borrassiam~ no s'ban mani
festat dc forma particular. Aquesta manca de precisió crea una certa confu~i6 en
la pintura catalana de la darreria del segle xrv i primer quart del segle XV i¡¡, que,
en la majoria d'ocasions, la visió del taller de Borrassà ~·efectuï de manera fusio
nada i compacta.
El retaule de la Verge i sant Jordi de Vilafranca del Penedès representa un
referent important a l'hora d'avaluar la producció adscrita al pintor dc Girona.
La seva importància ve donada per ésser una composició acústica del primer Bor
rassà que, malgrat algunes opinions, inicia, més o menys de forma tímida, el trenca
ment filoitalianitzam del segle XIV a Catalunya amb l:t introducció d'esquemes
propis dc la pintura gòtica internacional. Les influències són moltes i entre elles cal
destacar la relació del mestre amb altres artist,4:s i la plural procedència geogràfi
ca dels membres del seu obrador.
En observar la predei.Ia del retaule de Vilafranca, plena de pos~ibilitats, és
dificil pensar que la producció posterior a aquesta obra puguin ésser els retaules
dc Copons, Guardiola o el dc Sant Antoni i santa Margarida del Museu Episco
pal de Vic. La magnífica taula del Sant enterrament de Manresa i el retaule de
Santa Clara dc Vic ens treuen de qualsevol dubte. Així doncs, un cop sabem, mit
jançant aquestes darreres obres, quin va ésser el paradigma figurariu del mestre
gironí, l'objecte d'aquest estudi se centra inicialment en aclarir una sèrie de pro
duccions realitzades en dara molt propera a la morrtte Lluís Borrassà. L'aproxi
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mació a aquestes pintures i la rdectura de la documentació posterior al traspàs
del pintor, ens permetrà proposar un nou plantejament a l'entorn de la pintura del
taller dd darrer Borrassà.
Pel que tà a això, hem dc recordar que la definició de la pintura de les
últimes produccions de Lluís Borrassà, l'hem enriquida darrerament en rela
cionar qua tre fragments de la lyida de sant Hipòlit amb el retaule de Ja cape
lla de Sant Llorenç de la catedral de Barcelona, contractat l'any 1419. Els lli
gams entre aquesta obra i el retaule dels sants Marta, Domènec i Pere Màrtir,
ambdós contractats per a la seu barcelonina, ha portat també a associar la ja
coneguda rau la central, amb les figures dels tres sants titulars, amb altres ducs
taules soltes: la fins ara anomenada Disputa de sant Domènec amb els heret
ges i la dc la Morr dc sanr Pere Màrtir. L'estudi dels fragments d'aquest re
taule ha donat imeressants resultats. Primerament, hem demostrat que la ico
nografia de la taula adscrita a sanr Domènec correspon en realitat a Ics
històrics dc la vida dc sant Pere Màrtir. En segon lloc, l'observació estilística
de les obres ens ha portat a definir Ja cronologia del retaule en una data pro
pera a l'any 1421 o potser una mica posterior. Aquesta nova datació amplia el
coneixement dc la darrera producció de Borrassà i principalment la del seu ta
ller, ja que per últim hem pogut observar importants creatius entre aquest
moble catedralici i el retaule de Sant Antoni i santa Margarida del Museu
Episcopal dc Vic.'
Les associacions del retaule de la capella dc Sama Marta de la catedral de
Barcelona amb el retaule dc Sant Anroni i santa Margarida dc Vic, no ran sols re
ta rden l:l proposta cronològica d'a mbdues obres, sinó que signifiquen Ja pro
ducció d'un membre del raller de Borrassà, al qual hem anomenat mestre de Sam
Antoni i sama Margarida. Aquesta identificació corrobora, d'una banda, els re
sultats obtinguts amb l'anàlisi econòmica de l'obra amb possibilitats quantifica
clores de Lluís Borrassà i, de l'altra, ens situa, amb tota probabilitat, davant d'u
na producció contractada per Lluís Borrassà i realitzada quasi totalment, en
a~uest cas, per l'esmentat mestre. 2 En aquest punt hem de ressaltar Ja importàn
Cia dels resultats obtinguts gràcies a l'anàlisi econòmica: la producció contracta
da per Borrassà i realitzada pel seu taller ha contribuït a capgirar la datació d'al
gunes de les composicions incloses en el catàleg del pintor gironí. Hem observar

que obres datades de forma genèrica com a producció dels voltants de l'any 1400
corresponen en realitat a l'inici de la tercera dècada del segle xv. Així, una de les
finalitats d'aquest estudi ha estat la recerca d'expressions individuals presents en
Ja darrera obra contractada per Lluís Borrassà i que tradicionalment han estat in
closes dins la denominació taller. En aquesta recerca hem utilitzat la metodolo
gia estilística i l'econòmica.
El darrer període de la pintura del taller de Borrassà, parcialment enriquit
per les aportacions anteriors, es defineix d'una forma més clara tot seguit d'una
qüestió que tracta~em amb profimditat a continuació: l'estudi de la fins ara con
siderada com a taula central del retaule de Sant Esteve de Palautordera i del Cal
vari del Museu Episcopal de Solsona.
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1. F. R.u1z I QUtsADA, • Aportacion' alwncixcment dc la pintura dc Lluís Borrassà a la ca
tedral dc Barcelona•, Lambard. estudis d'Art Medieval (1996), p. 215-240.
2. L'estudi F. RUIZ I QUESADA, •Valoracions econòmiques a partir dc la pinturn dc Lluís Bor
mssà J altr._ artistes contemporanis•, 1995 [estudi inèdit] ha estat l'origen dc l'analisi econònúca dc
la !'imurn_de d iversos artistes inclosa en la nostra tesi dc llicenciatura: F. RUIZ 1 QUESADA, Aproxima·
CIO n In pm rum del miler de Uuís Borrassà a partir de lR seva 11Rioraú6 ecot~òmicn, 1996. En l'acruali·
tat desenvolupem aquesta valoració dc l'arrisrn en la no;tra resi docroral Ut•h Borrassà i el seu taLler.

Taula de Sant Esteve de
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Palat~tordera

El retaule major de l'església parroquial de Sant Esteve dc Palaurordcra 3 va

ser contractat a Li uns Borrassà en data 8 d'agost de 1423• (fig. l ). Els comitents
de dita obra van ésser els «operaries et procuratorcs hominum parrochie et ec
clesie sancti Stephani de Paladio» Bernat de Mas i Guillem Rossell. El nomena
ment d'ambdós apoderats és documentat en data 8 d'agost de 141 7. 5

3. Segons Campillo, les esglésies de Sant Esrcve i Sama Maria, ambdues a la vila dc Palau
tordera, ja existien l'any 986: A. CAMJ'Il.LO, Speeulum omnium nulorum Ectesiasticorum perpetuo·
rum, ttiam mppressorum, & unitorum erectomm ir. Cathedra/i Ectlesia Barchinot~en.si, ejusqe Clattó·

tro, & CappeLli! antJexis, ut PaLatii Episcopatis, Domus Cat~onicae, olim Refectoris Pauperum, &
CoLiegii Sri. Severí, 1745 [manuscrit conservat a l'Arxiu Diocesa de Barcelona]. Per a la coneixença
de la dcx:umcnració i evolució del temple dc Sam Esteve dc Palautordera, vegeu: J. M. MAKrl I Bo
Catà-leg motJumemnt dt l'ar.,uebi.sbat de BarcelotJa. VaLlès Orimtal, Barcelona, Arxiu Dioc.:esà dc
Barcelona, 1981,2 vol., p. 177· 183.
4. Arxiu Històric d'Arenys dc Mar, notari: Sever Miquel, de Montclús, manual 400, f. I 7· 18.
AHPB, Joan Pedrol, llig. 2, «Manualcm quarrum notularum», 1423-1426;). M. MADURF.U.I MARJMOI",
«Addenda al a~ndice documental•, Anaksy Bolttín de los Museos de Arre de Barceúma, vol. X ( 1952),
doc. 555; j. M. MADURELL 1 MARlMON, «El pintor Utús Borrassà: su vida, su riempo, sus seguidores y
sus obras», A11alu y Bo/er:{,. de los Museos de Arte de Barcelom•, vol. VIII (1950), doc. 265 i 266.
5. En aquesta dara es van reunir i van fèr escripturn alguns veïns de la parròquia de Sant Este
ve de Palautordera per fer constar que a ells no els incumbien Ics obres i reparacions dc la seva església
parroquial. En dit dcx.··umcnt existeix una referència al retaule, en la qual s'assenyala el segiicm: «At·
tcndcns cciam quod in dicta ccclcsia dcber et potcsr ficri picta tabula, sivc rcaraula, ad ornanun altaris
sabcti Srephanis ecclesie supradictc, ad quod opus construcndum aliqui persone ob rcmcdium anima
rum suarum et remissioncm delictorum suorum, certas peccunic: quantitarcs obrulerunr se damros•.
També es poden observar l'atorgament d'autorització per poder pledejar en nom de la universitat de la
parròquia, a favor de Bernat dc Mas i dc Guillem Rossell, ambdós veïns dc Sam Esteve dc Palaurordc·
ra. Arxiu Històric dc Protocols d'Arenys dc Mar, Llibre 398 dc Montclús, notari: Ferrer Miquel, 8 d'a
gost dc 1417; ). M. MADURELL 1 MARIMON, •El pintor Uuls Borrassa: su vida, su ticmpo, sus segui·
dures y sus obrns•, A11Rles y Rolttln de los Muscos dc Artr de Barctlon.a, vol. VIl ( 1949), p. 72-73.
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El n:~Julc comra~tat havia dc mesurar 16 pams d'ample per 20 pams d'alt,
mclocnr-lu e l bancal, 1 el seu preu, en el qual era inclòs el pintat de la sagristia,
es va fixar en 75 lliures. La descripció de la taula central que s'efectua en el con
tracte del remulc dc l'altar major és la següent: «!tem, és avengut que, lo dit
Luys, dcya fer en la taula migana o principal, la image dc sent Esteve, vestit com
a dyacha, e ad lo übre en la una'mà, e en l'altre un brot de palma».
En el Museu Diocesà dc Barcelona es conserva una composició borrassia·
11n. que prové dc l'església parro quial dc Sant Esteve de Palautordera i que per
les seves característiques sembla correspondre a la taula central del retaule major
c~ntract•~t per. l'~smentat centre religiós.• La iconografia correspon a la descrip·
c1o anrenor, Sl bc en els peus de Sam Esteve s'obser\'a la presència d'una figura
orant no especificada en el contracte.'
D'altra banda, existeixe n uns altres dos documents que fan referència a
un retaule amb destinació a l'església de Sant Esteve de Palautordera, ro ts dos
datats el 13 d'abril dc 1424. ~ El primer d'ells correspon a una carta dc paga·
ment atorgada per Lluís Borrassà a tàvor dc Sibilia, viuda dc Ramon de Blanc~,
~er una quanmat de 1O lliures barceloneses lliurades per aquest senyor, ma
JOrdom del rei Marrí l 'Hum~, com a pagament d'un retaule per a l'església par
roqu ial
Sanr Esteve dc Palautordera. El segon document, en el qual Lluí~
~.o~r.assa t.~g.ur,t com a testimoni, és una acra notarial del lliurament per part dc
S1bll1a a Gtullem Rossell i Bernat dc Mas, procuradors de l'esglé~ia de Sant E~
t~\·c.dc. P,tlautorder~, d'un retaule amb advocació a sant Esrcve: «quod tradi~
t1 rmch1, d1cro nom~ne, ~uoddam retaule sub invocacionc Sancri Steffani, pro
quo drctus honorabll1s v1r vcsrri ... ornamento dicte ccclcsic lcgavit .X. libras».
L.t relació d'a.q_ues~~ d ocuments amb el retaule contractat l'any 1423 han ori
gmat la 1dcnnhcac10 de la figura o rant dc la taula del Museu Diocesà de Bar
cclo~a amb R.amo.n de Blancs, noble traspassar al voltant de l'any 1410.' A més
a mes de Ics 1O Ihures donades per la viuda d'aquest cavaller a Lluís Borrassà
per la realització d'un retaule dedicat a Sant Esteve de Palaurordera, sabem que

.d:

6.

\questa uul¡ del Museu Du>ecsà dc Barcelona ré el número d'invcnuri 16.
7. '\mb tndcpendèncoa dc b prc~nc1a de la figura Ordnt, no especificada en c1 contracte,
aquest document tampoc fa cap mcnco6 del tron sobre el qual està representat sam Esteve en la IJU ·
la del Museu Dooccs~ de Barcelona.
8. Vegeu la nora 4 .

~· En data 3 1 16 de desembre de 1410, Ponç Colomer, pintor dc llarcclona, va rebre 14 1
38 flonns c<:m a, abonament dels diferents elcmcnrs decorau us rcalitzars per al sepeli dc Ramon dc
Blancs AHI B, Francesc Fuster, lhg 3, man, 1410· 1411, 3, 16 de desembre dc 1410; J, M . MA
DlRt.LL 1•\lAIIJMo~. •El ponror Uuiç Borrassà...•, vol. VIl (1949), reg. 139 fn dara 12 dc desem
brc dc I 421 , el ponwr Po~ç Colomer percep dc la \'tuda dc Ramon de Blancs 13 lliures ¡ 15 sous
harceloncsn> per pomar • ~obuoxar la tomba del seu difunl cspò>. AHPB, Joan Pedrol, Jlig. 1, llibre 3
wnrr. com., 1421·142 2. IDEM, reg. 139.

també va deixar en testament diverses quantitats per la manufactura d'altres
d os retaules. 10
A la documentació observada fins ara es poden apreciar cerres incongruèn·
cies que, en la nostra opinió, creen incertesa a l' hora d'assegura r q ue la tau la del
Museu Diocesà dc Barcelona correspon a la taula central del retaule de l'altar
major de Sant Esteve de Palautordera.
Pel que fa a això, en el document d'apoderament de l'any 1417, en el qual
es fa referència al rctatllc, no s'esmenta el diflmt Ramon dc Blancs. Així mateix,
en el contracte de l'any 1423 no hi ha cap aJ.Jusi6 ni a aquest cavaller ni a cap
presència heràldica· en el guardapols del retaule." Sabem per aquest mateix do·
cument que l'encàrrec del retaule, el van efectuar els procuradors de la universi·
tat de la parròquia de Sant Esteve dc Palautordera i que el valor va ésser de 75
lliures.
En els documents de l'any 1424, en els quals intervingué Sibilia, viuda de
Ramon de Blanes, observem e l següent:
• Cap d'ells fa menció del contracte dc l'any 1423.
• Només esmenten la quantitat dc lO lliures, sense al·ludir al tèt que són
a compte d'una quanritat major.
• Corresponen a una carta dc pagament de Lluís Borrassà a favor dc Sibi·
lia i a una acta notarial del lliurament del retaule al procurador Guillem Rossell
per part dc la viuda de Ramon de Blancs. Si el contracte dc 1423 es va establir
entre Lluís Borrassà i els procuradors Rossell i Mas i la taula del Museu Diocesà
de Barcelona correspongués al retaule dc l'altar major de Sant Esteve de Palau·
tordera, tindria la seva lògica el segon document però no el primer, ja que la con
tractació d e l'obra dic Borrassà no Ja va efectuar Sibilia.
I O. En data 27 dc febrer dc 1421, Joan Mares reconeix haver rebut Ja quanum dc 48 lliu·
res i 8 diners corresponen ts a l'elaboració del retaule dc sam jaume 1 sama IJúcia, ¡untament amb al·
tres despeses, per a la capella de Ramon dc Blancs a l'csglé.soa del monestir de Santa Mana dc Vall ·
donzclla.Joan Pedrol, lli g. 4, 11 . 2 com., 1420· 1421; J. M. MIIDURELl l MAluMON, •El pintor Lluís
Borr.tssL.•, vol. VIII ( 1950), doc. 319. Una altra obra també executada per Joan Mates, i cncarrc·
gada segons disposició testamcntiria dc Ramon dc Blanes, és la del retaule dc Corpus Chnm, dc l'es·
glé.sia p;¡rroquial de Sam01 Maria dc Blanes. En data 5 dc febrer dc 1423, el pintor Joan Mates signa
el rebut del preu d'aquest retaule, valornr en 30 !hures, i en el mateix document, Antono Jaumet, ape·
rari dc Santa Maria dc Blancs, sogna el lliurament dc l'obra, d qual es efectuar per Soboha Joan l'e·
drol, lltg. 4, 11. 2 com., 1420-1421; J. M. MADURt.l.L 1 MAluMON, •El pintor Lluís Borrassi...•, vol.
VIII ( I 950), doc. 319. Amh relació a la peça, vegeu V. CoMA SOI.I\Y, Santa M11ria ae Bla>ltS. Palacio
ae los Viuotlars tit Cabrera. jaime Ferrer ae Blanes, llaredona, 194 I , p . 57, i J. M . MIIOllREI L 1 MA·
RIMON, • Luís Borrassa. S u escuda pictórica y sus obras•, La Norarfa lllarcclona ], 79 ( 1944 ), p. 175.
Il. l.a descripció del guardapols en el contnctc del retaule dc l'altu major dc Sant Esteve
dc P<llautordcrn és la següent· •E és avengut que, lo dit Luys, sía tcngut dc fer tot entorn son gara
pols, ab bells fulatgcs de guix, e aquells fer d'argent colrat, e lo camper dc nur d'Aianunya, aoli com
en alrres bells reataules és acustumat• .
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• El pagament de Sibilia a Lluís Borrassà només tindria sentit com a paga
mcnr pJrcial del retaule dc l'altar m:1jor i que això fos esmentar en d document.
Aquesta referència no s'observa en el rebut cfecn1at pel pintor dc Girona per la
quantitJt dc 1 O lliures i s'assenyala que representen l'abonament dc 1:1 tota li tat del
rcmulc· «[ ...] quod solvistis michi omnes illas decem libras barchinoncnses, pro qui
bus, seu quarc prccio, ego feci quoddam retaula invocacionis sancri Steffuni [ ... ]».
• No es menciona en C:~f> cas que el remule encarregar per Sibilia sigui el
l~e l'altar major o tingui com a destinació l'altar de Sam Esteve. Només s'especi
fica com .1 «ornamenro dicte ecclesic• .

quantificable dc l'obra dc Uws Borrassà, tot i que Ics acntals mides no corresponen
a les inicials. En la part baixa de la mula s'observen clars indicis d'una possible muti
l:tció que provoca la manca d'acabament dc la figura de sant Esteve i de l donant.
Si es té en compte que Ics dates dels documents de l'any 1424 coincideixen
amb el termini de lliurament fix:lt en el contracte de l'any 1423, :1ixí com que de
les tres obres encarregades per la viuda de Ramon de Blancs només aquesta va
ser executada per Lluís Borrassà, el canvi de paternitat de la taula i la coincidèn
cia en les dates del Lliurament podrien ésser deguts al fet que el nostre pintor ja
estigués efectuant el retaule de l'altar major. En aquest sentit, l'observació dels
laterals dc l'obra potser poden aportar una informació decisiva referent a això.'s
Amb relació a Ja pinntra de la taula, Post, l'any 1934, la situa en l'ampli cer
cle dc Borrassà i destaca que el seu autor posseeix un talent per sobre de la mit
jana, segons es desprèn de la figuració del diminut orant agenollat a la dreta de
sant Estevc. 16 L'any 1944, Madurcll i Marimon va publicar els documents rela
tius a l'esmentada obra, a partir dels quals es relaciona l'obra amb Lluís Borrassà,
i més tard, Gudiol i Ricart, el 1953, després de precisar e l precari estat de con
servació de l'obra, d'observar algunes característiques arcaiques, com la decora
ció del rcspadler i dels laterals del tron, relaciona l'aspecte decadent de l'obra
amb la data de la seva execució, poc anterior a la mort dc Lluís Borrassà."
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Com ja hem indicar anteriorment, la taula dedicada a Sant Esteve proce
dent de l'església de Sant Esteve dc P:~lautordera i dipositada en el Museu Dio
cesà de Barcelona entre els anys 1916 i 1926,u inclou la figura d'un orant que,
segons la documentació, correspondria a Ramon de Blancs. En la nostra opinió,
Ics incidències observades i la tàlra de correlació entre el contracte dc 1423 i els
documents de l'any 1424, releguen la interpretació tradicional dc considerar l'o
bra com a compartiment central del retaule de l'altar major i possibiliten pensar
que dir.1 obra fos una taula isolada. La consideració d'un únic compartiment com
J retaule, la podem observar en dos encàrrecs efectuats a Jaume Cabrera l'any
1421: ..¡... J retaule de fust de una peça ( ... ]».u
En.s é~ dificil de justificar la presènci3 de Ramon dc Blanes en el comparti
ment pnnc1pal del retaule de l'altar major dc Sant Esteve de Palautordera, tenint
en compre que l'únic import abonat per la seva viuda, en el cas extrem de cor
respon~~: a aquesta obra, va és.scr de 1O Lliures. Les visites pastor:~ ls, en una pri
mera VJSIO, no aporten cap noncia suplementària a les observades.••
Les valoracions econòmiques cfccwadcs amb anterioritat permeten una obser
vació complementària a la possibilitat que fos una taula isolada. El pagament efectuat
per Sibilia, 200 sous, i les mides del compartiment, 1,72 m x 0,92 m, suposen un
1
prcu/m coherent amb els resultats obtinguts en l'anàlisi econòmica dc la mostra
12 Ll t~ub no s'csm~nt• <'nd V. P. Elmrosde l'anr 1921, llibre que dcscnu d~ form~ d~·
ulbc.b rotes Ics obres i ob¡~cres htúrgtcs dc I~ parròquia dc Sant Est~'~· Vegeu 1 VILA, •El retaule
dc !iJnl f-..lt~\C•, Rr_quíssol [Sam ~tev~ dc l'alautord~10], 35 (f~br~r 1985), p. 10.
13 Fn data 1 d~ sctc~brc d~ 1421 $C l1 va encarregar a Jaum~ Cabr~ 10 la punurn del ~·
taulc ma¡or del temple parroqutal de Santa Mana d'~parragu~rn i :tltr~s do.~ r~taul~s d'una única
tau~a cada un d'ells.• dedicats a sam l'~rc 1 sant l'au el primer i als sants )oans el segon. Àquestcs tau·
Ics ISOlades, en lentr doble advocació, tenien diferents proporcions a la raula dc Sant Esteve dc Pa ·
l.tutordcr.t. I-cs mides espccificade.ç en el contrau~ acn dc 8 pams d'alçada pc:r 7 d'amplada ( 1,55 111
X 1,36 m). AHPB,Juan Franch (major), llig. 8, man. 10, 1420-1421; j. M. MADURELI. I MAIUMON
•el pintor l.luís Borrassà... •, \•ol. VIII (1950), doc. 320.
'
14 La prunera r~fcrència dc l'altar ma¡or s'~fcctua en la visita pastoral del 28 d'agost de
1508 l'er al conctxcmcnt dc Ics difcrcnu vtsu~s pasto10ls efectuades al r~mpl~ dc Sant ~tcve dc Pa·
lautordcu, vegeu· j . M. MARTII BONH, Caràltg Monumental... , 1981, p. 180.

El Calvari del Mttseu Episcopal de Solsona i els retaules mcarregats
per ]oa,J de llobera i Francesc Moragues
El Museu Diocesà de Solsona conserva un Calvari del taller dc Lluís Bor
rassà" que va ésser relacionat per Gudiol i Ricart amb la contractació d'un reI S. De moment no ens ha estat possible la comprovació directa dc la raula del Museu Dio
Barcelona. L'obra, amb antcnont~t a la restauració d~ l'any 1985, efectuada amb motiu d~
l'expostct6 •Th=urus•, ¡a havta sof~rt una tmporrant resrauractó, segons es desprèn de l'observació
dc dwcrles fotografies dc la pc:ça. Vegeu S. ALCOLEA 1 BLANCH, •Sanr 1-..stcv~·. a 'nKSAuru.s/tttudis.
L'Art Als bubau tk Ow.JunyA 1000/1800, Succiona, Fundació "la CaLn~, 1986, p. 142·143. L'e·
xamen d'aquestes rcproducctons, el qual ha estat efectuat amb l'ajuda del Centre de Conservació i
Rcsuur~ció d~ la Generalitat de Cau.Junya, responsable dc la restauract6 rcahtada l'any 1985, no
exclou d~ moment cap dc Ics dues possibilitats plante¡ades. Agra:im la col·laboractó 1 l'interès de Jo
sep Maria Xarrié, Mireia Mestre 1 Enrtc Pujol.
16. Chandler Rathfon POsT, A History o[Sptmish Painting, vol. v,. llarvard Univ~rsity Press,
p. 274. Vegeu també Chandler fuuhfon PosT, A Hinory... vol. IX, p. 750 i lbfdtm, vol. Xli, p. 561.
17. J. GUDIOL 1 RlCART, llomwà, Barcelona, lnstituto Amatller dc A!lc Hispinico, 1953,
p. 78 i 118- 119.
18. 1. Serra i Vilaró ingressi aqucs1 calvari en el Museu Diocesà dc Solsona entre l'any 1914
i cll919, provin~nr de l'església dc Santa Mugarida del Soler. R. PLANI:.S AIB!m> 1 J. VtCUE Vt,;;AS,
..Sanra M:trgarida del Soler•, a Otralunya Romnniur, vol. Xlll, El Solsonès. lA Vall d'Ar11n, B~rcclo·
na, EncJdoptd.ia Catalana, 1987, p 127
c~si d~
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taule per a l'església de Sant Llorenç dc Morunys l'any 1419 (fig. 2). Malgrat la
important restauració de l'obra, la seva iconografia coincideix amb altres obres
efectuades en la darrera etapa de la seva carrera artística.
En relació amb aquest retaule de Sant Llorenç de Morunys, l'any 1906
Sanpcrc i Miquel 19 va publicar dos documents datats el 8 de març'0 i el 18 de de
sembre de l419,"quc corresponen a ducs cartes de pagament en les quals s'a·
boncn diverses quantitats a COQ1pte dels 3.960 sous assenyalats com a preu de re·
raule, i va creure que corresponien al retaule de Pere Serra que actualment es
troba a l'església parroquial dc Sant Llorenç de Morunys. El 1925, Gudiol i Cu
nil! ja no fa aquesta associació'' i, postcriormem, el 1953, Gudiol i Ricart rela
ciona Ics carres de pagament amb el Calvari del Museu Episcopal de Solsona."
La procedència de l'obra, la petita ermita de Santa Marga1ida del Soler, és
el que va fer creure a Gudiol i Rican que el veritable origen de l'obra va ésser
Sam Llorenç de Morunys. Segons aquest :lllror, el fet que l'ermita estigués en el
terme parroquial dc Sant Llorenç justificava la presència del Calvari en el petit
oratori, ja que <<fue costumbre general el traslado a templos pobres y ermitas de
cuiro escaso los altares eliminados por la renovación del mobiliario litúrgico».24
Aquesta proposta d'origen va ésser corroborada per Post25 i, més tard, per altres
estudiosos.'• Josep M. Trullén, tenint e n compte Ics petites dimensions del Cal
vari i l'alt cost de l'obra, diu: «és, doncs, dificil de mantenir amb tota certesa que
aquest Calvari conservat al Museu sigui el cimal del desaparegut retaule de Sanr
Llorenç de Morunys; per altra banda no hi ha cap dada determinant per a con·
tradir l'atribució de Gudiol>>. 27

Amb relació a l'autoria de l'obra, Gudiol i R.icart opina que és de Borrassà
i d'un ajudant que havia col-laborat amb el mestre en el retaule de Sant Pere dc
Terrassa. En contra d'aquesta opinió, Post pensa que Borrassà va encarregar-la a
un assistent que va modificar considerablement l'esquema visual propi del pintor
de Girona! 8 Finalment, Trullén considera l'obra bàsicament del taller de Bor
rassà.
Estem plenament d'acord amb la majo ria d'autors en el fet que el Calvari
de Solsona no correspon a la mà de Lluís Borrassà. Consegüentment, l'autor d'a·
questa composició s'ha de buscar en el seu taller. Això no obstant, en primer lloc
analitzarem la possible procedència de Sant Llorenç de Morunys, ja que per a no·
saltrcs són correctes les conjectures de Josep M. Trullén pel que fa a la manca de
correspondència entre el preu de l'obra i les mides dc la taula del Museu Epis
copal de Solsona.
El Calvari de Santa Clara dc Vic té unes mesures de 210 cm X 155 cm, i
el preu de tot el moble devia estar al voltant de 270 florins, inclosa la fusteria. El
Calvari de Sant Mñquel de Cruïlles té 167 cm X 112 cm, i el preu del conjunt
retaulístic va ésser de 156 florins. L'alta valoració de l'obra de Sanr Llorenç de
Morunys, 360 florins, no es correspon gens ni mica amb les reduïdes dimensions
del Calvari de Sama Margarida del Soler, les quals són de 110 cm X 137 cm. Pel
que fa a això, els resultats de l'anàlisi econòmica ratifiquen aquesta contradicció,
ja que les mesures del retaule de Sant Llorenç de Morunys assenyalen que el mo·
ble contractat possiblement va ésser el retaule major d'aquesta església parro·
quial. En resum, nj Ics mesures del Calvari ni la qualitat artística del retaule es·
tan d'acord amb l'alt preu de l'obra.
En la nostra opinió, el Calvari de Santa Margarida del Soler no correspon a
la procedència dc Sant Llorenç de Morunys proposada per Gudiol i Ricart, i recla
mem que es faci atenció al voltant de les obres contractades per Lluís Borrassà en
els darrers anys de la seva vida. Ens referim als retaules encarregats per Joan dc Llo·
bera i per Francesc Moragues, un dels quals havia estat concertat per Pere Cirer.
En data 13 d'abril dc 1423, Joan de Llobera i Francesc Moragues van
contractar la factura i el pintat d'un retaule.'9 En el mateix dia, Joan dc Llo·
bera pacta la realització d'un altre retaule .l0 En data 20 d'abril de 1423, Lluís
Borrassà atorga carta de pagament a Joan de Llobera, per la suma de 55 lliu
res barcelonines, a compte de dos retaules contractats pels dits Joan de Llo
bera i Francesc Moragues. 3 1 El 12 de gener de 1424, Borrassà atorga una al

19. SAN PERE 1 M!QUE~, Loscuatrocmtittas cataltmes, Barcelona, 1906, 2 vol., p. 157.
20. Bcrnal Pi, llig. 22, manual comú, 1418-141 9; ). M. MAOURELL 1 MARIMON, • El pinror
Lluís Borrass:\...•, vol. VIII ( 1950), doc. 225.
2 1. Aquest document correspon al segon termini d'abonament del preu del retaule. Bernat
Pi,llig. 17, manual wmú, 1419· 1420, f. 1; j. M. MADUREU. 1 MARIMON, •El pintor Lluís Bor·
rassi...• , vol. vm ( 1950), doc . 230.
22. l . GllDIOL I CUNI LL, El pimor L11ís BorrMsà, Barcelona, Acadcmia Provincial dc Bellas
Anes de Barcelona, 1925, p. 38.
23. J. GUOIOL I RJCART, Borrassà..., p. 78 i ll8, fig. 168 i 169.
24. Ibídem, p. 78. Amb relació a l'església dc Sam Llorenç Je Morunys, vegeu: M. Riu ¡
Ri u, •S;tm Llorenç de Morunys•, a Catal"">'" Romànica, vol. Xlii, El Solso,.ès. La Vall d'Aran, Bar
ccluna, Enciclopèdia Catalana, 1987, p. 269·274.
25. Chandlcr fulthfon PoST, A History... , vol. Xli, p. 562.
26. P. FREIXAS I CAM l'S, L'artgòtic a Girona. Seg/(S XITI·XV, Girona, 1983, p. 327; N. DE
DALMASES i A. JosE I PITAR\:H, • L'art gòtic. Segles XIV·XV•, a F. MIRAl-LES (cd. ), Hittòria de /"art ca ·
talà, l li, Barcelona, 1984, p. 214; ]. GUOIOL I RICART i S. AI..COJ.F.A I \l l..I.NCH, Pintura gòtica cata ·
la1111, Barcelona, 1987 (1986), p. 85, fig. 404.
27. J. M. TRULLEN 1 THOMÀS, •Taula d'un retau le. Uuís Borrass~ i taller• , a Mu.m• Diocesà
i ComarcaL de SolsOIIII. CatàLeg d'11rt romànic i gòtic, Barcelona, Dcp. dc Cultura dc la Generalitat de
Catalunya, 1990, p. 176-177.
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28. Chandler Rathfon PoST, A History..., vol. Xli, p. 562.
29. Bernat Pi, llig. 2, manual any comú 1423, f. 26; ]. M. MADURELL 1 MARIMON, •El pin·
tor Lluis Borrnssà ...• , vol. VIII (1950), doc . 247.
30. lbidtm, doc. 249.
31. lb{dem, doc. 250.
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rra carra de pagament a Joan dc Llobera i Francesc Moragues per la quantitat
dc 27 lliures i 1O sous a compre del preu de 100 lliures assenyalat com a im ·
port d'un retaule concertat per encàrrec de Pere Cirer.n El 24 d'octubre dc
1424, Borrassà atorga una carra de pagament a Joan dc Llobera per la quan·
titat dc 27 !hures i lO sous com a segon abonament de l'import d'un retau
lc." Finalment, en dJta 27 d'octubre de 1424, Francesc Moragues abona la
quantitat dc 5 lliures i 1O sou~ a Lluís Borrassà com a tercer termini per la pin 
tura d'un retaule. J.<
La relacions comercials de Pere Cirera amb Joan dc Llobera i Francesc
Moragues, entre d'altres, mitjançant companyies de draps, assenyalades per
Claude Carrèrc, fan que no tinguem cap mena de dubte a l'hora d'identificar
l'anomenat Pere Cirer per Josep Maria Madurell i Marimon amb el conegut
draper Pere Cirera;'~ mercader traspassat en data anterior al 31 de juliol dc
1421:'• Consegüentment, Joan de Llobera i Francesc Moragues actuen com
a marmessors testamentaris de Pere C irera17 i l'encàrrec, possiblement rca lit·
zat el 13 d'abril de 1423, i el segon termini fet el 12 de gener de 1424, són
diverses notícies relacionades amb una de les darreres voluntats de Pere
Cirera.
Sabem que el retaule encarregat segons decisió testamentària dc Pere Cire
ra va costar 2.000 sous, quantitat que aproxima el retaule del Calvari dc Santa
Margarida del Soler amb el retaule de Sant Miquel de Cruïlles tant en dimcn
sions com en preu.
No conei>.em Ics clàusules del contracte del retaule encarregat segons les
darreres voluntats dc Pere Cirera. Això no obstant, és versemblant pensar que si
el retaule va tenir com a destinació l'ermita de Santa Margarida del Soler o Sol
sona, pogués ésser inclòs en la seva contractació el trasllat de l'obra. Pere Cirera
era originari de Solsona i es dóna la circumstància que Santa Margarida del So
ler és una ermita propera a la població de Cirera i que és sufragània de Santa Ma

ria de Solsona ..&~ Tanmateix, tot i que aquesta incidència apropa la composició a
l'ermita dc Santa Margarida del Soler, relativitzem aquesta destinació a causa de
Ics reduïdes dimensions d'aquest petit oratori, malgrat que la proposta no és in·
versemblant....
Amb relació a la manca de dades determinants per poder contradir l'atri
bució dc Gudiol, al·ludida per Josep M. Trullén, l'adscripció de l'ermita de San·
ta Margarida del Soler respecte a la canònica de Solsona possibilita que l'esgle
siola sigui possible destinació d'una part del desmembrament del retaule
encarregat a Uuís Borrassà: el Calvari del Museu Episcopal de Solsona. Aquesta
contingència incrèmenta la versemblança de la nostra proposta, atès que, amb in
dependència dc l'origen solsonès de Pere Cirera, Joan dc Llobera també mame·
nia lligams amb Solsona40 i, segons la documentació, va fer com a mínim la con·
tractació d'un altre retaule a Lluís Borrassà.' 1 Finalment, existeix una altra
possible destinació de l'obra de Borrassà: la capella dc la Mare de Déu del claus·
tre de Solsona. Pel que fa a això, sabem que l'any 1419 va ésser acabada aques·
ta capella i que la seva construcció va ésser finançada pel mercader Pere Cirera.' 2
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32
lbfdem, doc 264
:H. lbldtm, d(X . 272
34. Ib/dem, doc. 273.
35. Josep M. Mndurcll assenyala que Pere Cirer pugui ésser •el conocido mercader dc c.stc
nombre y .tpdhdo•, però nn desenvolupa aquesta possibk identificació: I. M. MAnUREt.L t MARI
MON, •1-.1 pintor Lluls BorrassL.•, vol. VIl (1949), p. 71.
36. C. CARiti-.RE, Barce/on11 1380·1462. Un cenrre econòmic m èpoc11 de crisi, vol. t., Barcelo·
na, Ed. Curial, 1978,2 vol. (Document~ dc Cultura), p. 550.
37. El fet <111c Joan dc Llobera i Francesc Moragues fo>sin els marmessors tcstamcnmrts dc
Pere Ctrerl és versemblant per In contractació dc l'esmentat retaule i perquè, en un document datat
el 3 dc juny dc 1437, Joan dc Llobera, el seu fill i Francesc Moragues figuren com a tutors dels fills
de l'erc Cirera. AH l'I\, 1\crnat Pt, manual, 1437; C. CAR.RtRE, BarçeÚJnR 1380·1462..., vol. 1, Rarcc
IOJl3 , 1978, p 552, nota 208.

38. R. PLANES ALIIETS i J. VICUÈ VtNN.,•Santa Marganda del Soler• , a Car11/unyR Ronrà·
mta, vol . xm, EJ So/sonà. LR V11ll d'.Ar11n, Barcelona, l:.nctclopèdta Catalatla, 1987, p 125-126. Ve
geu -ne r-ambé Ics pàgines 126-127.
39. El fet que l'encàrrec es f.tct en comphmcnt d'una clàusula tcsu.menu.na augmenta la
probabthtat que inclogui Ics dc.spescs dc transport en la contractactll dc l'obra, etc L'amplada dc
l'abSIS dc l'ermita de Santa Margarida del Soler 6 d'aprOXImadament 2,60 m, 1 l'amplada del Calva·
ri 6 d'1,10 m
40. Joan dc Llobera era fiU de Bartomeu dc Llo bera, mcrnder dc Solsona, 1 es va casar amb
Bcatnu Garró, filla dc Pere Garró dc Solsona. Pel que fa als lhgams dels Llobera amb Solsona, \egeu
C . BATU.E, • Notas sobre la familia Llobera, meraderc:s barceloneses del siglo XV•. A11u11no ~~~ Es·
rudios Medin~alts [Barcelona], 6 ( 1969), p. 535-552.
41 . Josep M. Madurcll opina que •la aportactón documental en el presente caso, no es lo
sufictemcmcnte explícita para declar.ar s• fueron tres los rctablos a que haccn rcfcrcncia los amc:di
chos contratos y carras dc pago, es decir par.a Pere Ctrer, Joan dc Uobera y Fr.anccsc Moragues• .
J. M. MADURF.LL 1 MARIMON, •El pintor Lluís Borr.assà...• , vol. VIl ( 1949), p. 71. Vegeu tambe J.
GUOIOL 1 CUNTU., EJ pi.11tor Luís BorrMSà, Barcelona, Acadcmia Provinctal dc Bellas Ancs dc Barcc·
lona, 1925, p. 38, i) . GuotoL 1 R!CART, Borr11ssà..., p. 135· 136. Núria dc Dalmascs i Antoni José i
Pitarch també dubten dc si van ser dos o tres els retaules contractats. N . DE OALMMES, 1 A. JosÉ 1
PITARCH, L'artgòti&... , p. 214. No compartim l'opinió d'Armand de Fluvi:\ quan afirma que Joan dc
Llobera, el 1423, havia contractat sense resultats dos retaules a Uu!s Borrasst Vegeu: A. Oh FLUVIÀ,
•Llobera, joan dc•, Gr11n Encidoptdi.a. C~~tal#na, Barcelona, 1989,25 vol. Les quantitats abonades,
primer i segon termini, i amb la presència de Lluc en el taller, juntament amb altres col·laboradors,
tndiquen que els retaules es deurien realitzar.
42. Antoni Uorens assenyala que la capella va ésser acabada l'any 1419 i consagrada pel bis·
bc dc Sardenya, Bara dc Montòria, el 22 dc setembre de 1418. A. LLORF.NS Sot.F., So/son~~ i el Sol·
sonà en Úl història de ClltRiunyR, vol. 11, Lleida, 1986, 2 vol , p. 92. La considerable despesa rcalit·
1.ada per J>.re Cirera en la consrrucció d'aquesra c.apclla dóna idea del lligam del mercader amb
Solsona i amplia la possibilitat que fèJs aquc.sta ciutat la destinació de l'obr.a de Borrassà.
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La proximir:n dc Ics dares d'acabament de la capella i de l'encàrrec del retaule a
Lluís Borrass3, 1419 i 1423, i el fer que Pere Cirera ja fos morr, esdevé una in·
formac1ó a tenir en compte.
En 13 nostra opinió, ds remules contractats a Lluís Borrassà van ésser dos.
El primer, encarregat per Francesc Moragues i Joan de Llobera pel preu dc 2.000
sous, segons la darrera voluntat de Pere Cirera. La documentació que correspon
a aquest retaule seria la següent:

tercer abonament que va fer Francesc Moragues a Borrassà, una de les possibi
litats seria que aquest fos pel daurat dc l'obra, tOt i que no es pot desestimar la
contractació d'un tercer retaule de dimensions molt reduïdes. Els baixos percen
tatges relatius al p ri mer i segon terminis del pagament del conjunt, creiem q ue
podrien estar motivats per l'existència dc despeses addicionals alienes a la rea lit
zació del retaule i que s'havien de fer en finalitzar aquest (transport, pmtura de
la sagristia, trasllats de l'artista, etc.), raó per la qual la quantitat fixada de 2.000
sous quedaria reduïda de forma considerable.
En conseqüència, és molt probable que el Calvari dc Solsona sigui un frag
ment d'un retaule 'contractat pels marmessors de Pere Cirera a Lluís Borrassà per
a la localitat de Solsona. Aquesta destinació també hagués pogut ésser la del re
taule encarregat per Joan de Llobera, circumstància que amplia la probabilitat
que el Calvari del Museu Episcopal de Solsona tingués relació amb aquests con
tractes i redueix en gran mesura la consideració de Sant Llorenç de Morunys com
a lloc per al qual s'efectués la composició.

Data del document

Quantitat abonada

Percentatge respecte
al preu total de l'obra

13/ 04/ 1423 (contracte)
20/ 04/ 1423
12/ 01 / 1424

550 sous
550 sous

27,50 %
27,50%

El segon retaule va ésser encarregar per Joan dc Llobera i el preu devia és
ser igual que el de l'amaior: 2.000 sous. La documentació relativa al retaule sc
ria la seguem:

Data del document

Quantitat abonada

Percentatge respecte
al preu total de l'obra

13/ 04/ 1423 (contracte)
20/ 04/ 1423
24/ 10/1424

550 sous
550 sous

27,50%
27,50%

Si ob~cn·em els terminis assenyalats en el contracte del retaule dc Sam Es·
te\'e de Palautordera, veiem que són semblantS als precisats amb anterioritat. El
preu del retaule, la pintura dc la sagristia i la col-locació de l'obra es va valorar
en 1 .500 SOliS .

Termini

Quantitat abonada

Percentatge respecte
al preu total de l'obra

8/08/ 1423 (contracte)

400 sous
400 sous
700 sous

26,667%
26,667%
46,667%

Segon
Darrer

Abam ja hem dit que Ics quantitats fixades com a terminis de l'abonament
total de l'obra es podrien considerar com a pagament al comptar. Amb relació al

Contideracio1u a

l'e~uom

65

del darrer Borrami i del seu taller

Fins fà ben poc, e l coneixement dc l'expressió artística del darrer Borrassà
es realitzava a partir dels fragments dc Gurb i Seva, corresponents a una crono
logia anterior a l'any 1418, del Calvari erròniament relacionat amb el retaule de
Sant Llorenç de Morunys, contractat en data propera a l'any 1418, 1de la con
siderada com a taula central del retaule de Sam Esteve dc Palautordera, concer
tat el 8 d'agost de 1423. Aquesta restringida visió s'ha enriquit darrerament, en
primer lloc, gràcies a la correlació dels quatre compartiments de la vida dc sam
Hipòlit amb el retaule dc la capella de Sant Llorenç de la catedral dc Barcelona,
la qual situa la realització dc Ics taules en el període comprès entre el 1419 i el
1421; en segon lloc, a la nova datació del retaule dels Sants Marta, Domènec i
Pere Màrtir de la catedral de Barcelona en una cronologia posterior a l'any 1421,
i per últim a l'associació del Calvari del Museu dc Solsona amb alguna dc les con
tractacions realitzades per Joan dc Llobera i Francesc Moragues en data moh
pròxima a la mort de Lluís Borrassà, succeïda entre el 19 dc desembre de 1424
i el 23 de febrer de )'any següent.
L'increment del nombre de referents que ens informen de la pintura dc
Lluís Borrassà en aquesta darrera etapa dc la seva carrera artística ajuden no tan
sols a definir i alhora comprendre els paradigmes figuratius del mestre gironí,
sinó també a poder interpretar i esclarir el taller de Lluís Borrassà en aquests anys.
La diversitat de tipologies, de solucions i en general dels esquemes presents en
aquestes obres evidencien els postulats artístics dc més d'un pintor, parcialment
difusa per la presència comuna d'un cert ro borrassià. Aquesta pluralitat ar tística
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l:1 ~upo~ició dc l'existènci:~ d'un dilatat tallc:r, d'altra banda lògica si
l'alt ni,cll dc contractació de l'obrJ de Lluís Borrassà, i alhora en~
condueix a qüestionar-nos quin va ésser en realitat l'incert futur d'aquest obra
dor un cop morr el mestre gironí.
L.1 consideració del taller dc Borrassà, a partir de la mort d'aquest :1rtista,
no podem limitar-la a la dispersió dels seus components als tallers d'altres pin
tors Aquesta possibilitat, si b~ va ésser cerra de forma parcial," no inclou la vcr
scmbiJnça d'un pos~tblc intent dc continuïtat del madur taller. Pel que fu al cas,
creiem oportú recordar els acords entre la viuda de Bernat Martorell i el seu fill
Bernat amb el pintor Miquel Nadal i, posteriorment, amb Pere Garcia de Bena
varri amb 1:1 fin:~lirat dc manrcnir el nivell dc contractació de l taller del difunr ar
tista." Malgrat que l'argumenr proposat en aquestes temptatives de persistència
dc l'obrador dc Martorell ha estat la joventut dc disset anys dc Bernat Martorell
fi ll a la mon dc:l seu parc, creiem que la contractació de M iquel Nadal i Pere Gar
cia de Benavarri correspon, ll uny de la joventut i la posterior dctinició d~: l'ex
pressi<'> .1rtística d~: Bernat, al desig concret dc mantenir el nivell d'ingressos
proporcionat per l'àmplia conrracració del taller. Aquesta volunrat dc continuï
tat àmpliament do~:umcntada en el CJS del talle r del difunt Bernat Martorell,
presenta a~pccres ~.:oincidents amb algunes referències posteriors a la mort dc
Lluís Borr.lss3. El marrimoni de la filla d'aquest artista, Elionor BorrJS~à,«

amb Pere Vendrell, pocs anys abans dc la desaparició dc Borrassà, és suggeridor
per al desenvolupamem del possible intent dc continuïtat del taller dc Bor
rassà.
En data 19 d'agost dc 1421, Elionor contrau matrimoni amb el pellaire de
panys Pere VendreU, el qual, igual que Lluís Borrassà, tenia lligams familiars a la
província de Girona."' El 25 de febrer dc 1425, un cop mort sense testar Bor
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fim:~mcntJ

con~idcrcm

43 Asscny.llcm que aquest csrudi no inclou b definició pictònCJ dc Bernat Ocsp01g , mcm ·
brc del tJIIcr dc Rorr:~s'l que no \'J '<:gu~r en l'ohr:~dor dcspr~ dc la mort del mc>trc Amh relació
• Jl)ucsr pmwr, hem rcahll;~t una 10\'C>fl!!-lCIÓ dc la sc.-a personahtat artística, ¡untament amb Rou
Akoy, \Cgcu R. AH Ol I l' l'toROS t l' RUll. I QttMD.~. E/ Mestre dc 8nda/on11. Esrudi i tiell'<tllll·
mtnt
ttltnmat Ien premsa]
44. Vegeu; • El pm!Or Miquel Nadal • l'obrador que fou dc Bernat Manordl•, A O UIVIN 1
SANPFRJ-, • Bernat Martorell • , a /larcclo11a 'la J<M hmòria. L'art i la cultura, .-ol 111, Barcelona, Cu 
nal, 1975, p 109-114, dt><: 72, 73, 74. 76, 80, 84, 86, 87, 88, 93, 95, 96 i 97, p. 126-129. Amb
reia e to .1 Pere Garc1a dc Bcnavarrt, \'Cgc u el mateiX subcapítol i el doc. 89. segons el qual aquest pm ·
tor pacu, amb la \1Uda dc Bernat Murorell i amb el seu fill Bernat, l'cstabhmcnl d'una company1a
per un temps dc cinc anys a comptu des dc l'I dc gener dc 1456. Segons aquc>t document, els
guanys, un cop dcdu1dcs Ics despeses, ser:1n repartns a pans iguals entre Bartomcua i Bernat Marto·
rdl fill, 1 l'erc GarttJ dc llcnavam O'alrra banda, aquest pintor rt dret a una cambra dc la ca'a dc
llarwmcu.l 1 Bcm.u 1 a la unltrnció de Ics eines del raller. Finalment, dins dc l'~mbit mallorquí re·
.:ordcm 1.1 poss1hlc conlllnt'trat del raller dc Joan Locrr per la seva esposa Francesca, 1111 cup mon l'ar·
tistJ; Ycgcu G. !.1 OMl'ARt, l.11 pi11111rn mcduval mnllorqui1111, Ju mt11rno culfllrnl .r stt itOIIIIflr11f1n, 1,
P.tln1.1 dc Mallorc.1, 1977 1980, p. 58, 1 111, p. 51, doc. 67.
4 S D1vc~c> rdê:r~11cics documentals tàcilitcn u11a aproximació a la vida pnvatb dc I.Juís Bor
ra>sà, 1 es .1 travé~ d'aquestes que sabem del traspàs en data propera a l'any 1396 dc h1 >cv:t esposa Ca
terina C'or.tl. En dJta 25 d'.t¡;nst dc 1396, Llurs Borras,~~ atorga poders generals al seu nebot Pere Bor
r.t»i, cu nom prop1 1 ~:om .1 parc 1 lcgllim :1dmimstr.tdor del seu fill Nards Borrassà, impúber, hereu
umvcrsal del,'"''" dc 1.1 scva dili1nra mare Carenna Coral (AHPB, Bernat N.tdal, lli¡;. 50, •Tcrc1us h
bcr annt ~HTC XCVI•: l M . MADllRfl.L 1 MARIMON, •El pintor Uufs llorr:~ssil ..•, vol VIII 119501,
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doc. 114). La dcfuncié!_ dc Caterina Coral es dcv1a pflxhnr entre el 27 dc IIO\CIIIbrc de 1393, data en
la qual revoca uns poders al seu sogre Fr:~nccsc C'..or:1l, 1 la Ja esmentada del 25 d'agost dc 1396
(AHPB, Bernat Nadal,llig. 11, U1brc 4, I 393, f. 167 v.; j . M. MAOURI'.t.L t MAIUMON, • El pintor Uuís
Rorra>Sà...•. vol. VIII I 1950), doc. 111 ). Anys més tard, el 1418, sabem dc la mort dc Narcís Borrassà
gràcies a un document en què Alfons el Magnànim lcgiuma una ti lla natural dc Lluís Bon-assà dc nom
Elionor (ACA, r~g. 2590, f. 67; J. M. MAIWI\t;tt 1 MAIUMON, •El pintor Lluís Borrassà ...•, vol. vn
[1949], reg. 692). Malgr.~t que en el document dc reconeixement d'Elionor com a filla de Lluís Bor
r.tssà çonsra que la seva m~rc es deia Caterina, no estem d'acord amb la educa que idcnutica aquesta
amb Caterina Coral. En primer llot:, la identitat d'.tmbducs done> 1111 justificaria la citació dc filla il-lc
gítima d'Elionor esmcm;ada en d dot:untent dc reconeixement. En segon lloc, el 19 d'agost dc l'any
1421 Elionor llorrassà é.s menor de vint-i-cinc anys i mes gr:1n dc dinou anys, edat que tmpossibilira
considerar Caterina Coral com a la seva marc (AHI'B , Bernat Nadal, lltg. 5, •Manuahs comunis.
LXII U• , 1421, f. 74 v.; J. M. MADURI .U. I MARIMON, •El puuor Lluís Bomssà...•, vol. Vtll, doc. 242).
Finalment, la Catcnna que s'esmento al document dc rcconctxcmcnr era una dona t.t mandada, i¿,
per aquest mollu que Elionor los considerada com a filla il-lcgí1im•.
La mort d'un albat dc Uuís Rorr:~ss.ll';my 1416. a1xl wm el dc Narcís Borrassa , molt proba
blement van motivar que el pintor dc Girona, da\ ant del fet dc no tenir descendència legal. sol-hci
r~ la lcgttimac16 d'Elionor Borrassà (Arxiu Parroquial dc Santa Mana del Mar, òb1t< dc any 1416;
1 M MADuREU. 1 MAluMON, • El pintor Lluís Borrassà ...•, vol VIt [1949), reg. 692 ).
46. Pere Vendrell era fill dc Francesc Vendrell, pa~arq~ de panys dc llana dc la vila giroruna
d'Amer, 1 dc Micacla Ell 1'1tpoca dc la dot que s1gna Pere Vendrell a la ~va futura esposa Ebooor
Borrassà, en da~ 19 d'agost de 1421, Franccs.: Vendrell ¡a consta com a dtfunt (AHPB, Bernat Na
dal,lhg. 5, •Manwtlis comunís. LXllllo, 1421, f 74, J M MADUIIEU.l MARIMON, •El pintor Uuís
Borrassà ...•, \'Ol. Vlll [ 1950), doc . 240). D1vcrscs rctcrènctes documentals relacionen Uu1s Borrassà
amb la vila d'Amer. En data 3 dc febrer dc l'any 1406, aquest pintor acrua com a tcswnoru en una
revocació i substitució dc poders a favor d'un veí d'Amer per poder pledeJar per un dret del patro
nat d'un benefici eclesiàstic a l'església del moncsllr dc San12 Maria d'aquesta població. Més tard, rn
rrcs documents, Uuís Borrassà consta com apodcnt d'uns vcins d'Anler en la venda d'unes cascs de
Barcelona, propic~t d'aque.~ts (AH PB, Joan l'erayada, llig. 3, manual 11 dc vendes, 1407-1409; Ibi·
dem, doc. 151, 152 i 158). Finalment, Lluís Borra6sà va comprar una esclava sarda anomenada Dia
na, dc 50 anys d'edat, al mercader barceloní, \'CÍ d'Amer, l,crc Albó (AHPB, Bernat Nadal, Uig. 33,
man. comú, 1409, f. 73 v.; ). M. MAl"IURtol.l 1 MAI\JM~>N, • El pintor Lluís Borrassà ... •, vol. Vlll
[1950], doc. 162 .
Amb retac16 al Uigam de Pere Vendrell amh Girona, nllS<:rvcm els poders concedits per part
del pintor a Bernat Vendrell, pelai re dc panys dc llana dc la ciutat dc Girona, a través d'un document
emès poc després del matrimoni dc Elionor Borrassà amb Pere Vendrell i en el qual aquest figura
com a testimoni (l. M. MADuREt.L I MAIUMON, •F.l pintor Uuís Rorrass:l ...•. vol. Vlll [1950], doc.
243). Sense dubtar del parentiu existent entre l'erc i llcrnat Vendrell , la constància documental
que el pare de Pere Vendrell va ésser Francesc Vendrell impossibilita el fet, esmentat per Madurc!l, que
aquest Bernat fos el pare polrtic d'F.Iaonor Borrassà. Vegeu j. M. MADURFII 1 MAIUMON, •El pintor
Uuís Borrassà...•, vol. vu ( 1949), p. 22.
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rassà, tenim notícia que Elionor, l~ereva universal del seu difunt parc, atorga po
ders al seu espòs Pere Vendrell." Es per això q ue ambdós cònjuges van haver de
decidi r sobre la continuïtat o la desaparició de l'obrador de Borrassà, del qual,
amb seguretat, sabem que devien formar part Lluc Borrassà i Pere Sarreal. La
mort dc Lluís Borrassà sense dictar darreres voluntats no per met suposar l'alli 
berament de Lluc per designi testamentari del mest re gironí, la qual cosa, i ja que
e l p rimer document referent a ta lliberrat dc Lluc Borrassà està datat l'any 1427,
amplia la possibilitat de la continuïtat de Lluc en el taller dc Borrassà fins a aques
ta data. F.n aquest sentit, hem de considerar que a Ja família Borrassà no tan sols
pertanyeria com a esclau el pintor Lluc, sinó que també estava vinculada sota la
mateixa condició Ja seva companya Maria, mare de la seva filla Agnès. 48 Tot i no
saber en quin moment es va produir l'alliberament de Lluc, l'adscripció de Ma
ria a Elionor Borrassà i a Pere Vendrell mos tra una dependència més o menys di
recta dc Lluc envers ambdós cònjuges, la qual, consegüentment, va centrar-se en
la seva condició de pintor.
Diverses referències que corresponen a l'any 1427 informen de la venda,
com a conseqüència d'un litigi i posterior acord entre Elionor Borrassà i Lluc,
d'una esclava anomenada Maria, la qual no dubtem en identificar amb la mare
d'Agnès.•~ En un document de data 20 d'agost de 1427 es fa referència a Lluc
Borrassà com que «fuit servus dc Ludovici Borroçani»,50 encara que la plena

constatació de la llibertat del pintor s'observa en el rebut signat al cirurgià Jau
me Escolà, de data 13 de novembre de 1427, en el qual consta com a «franchus,
Liber et alforra, qui olim fui scrvus et captivus Ludovici Borrassani» Y La total in
dependència de Lluc Borrassà i dc Maria en aquestes dares i el fet que a finals de
l'any 1427 l'artista treballés amb e l vitraller Joan de Roure, oriünd d'Anvers,
deslliguen definitivament l'antic esclau de la seva obligada relació amb Elionor
Borrassà i amb Pere Vendrell.;2
Un dels objwtius inicials del present estudi ha estat poder individualitzar
en l'observació dc l'obra de Borrassà diferen ts esquemes pictòrics annexos però
aliens als del pintor de Girona. A banda d'un altre artista la personalitat artística
del qual donarem a conèixer en dates properes,53 creiem que podem definir l'ex
pressió artística d'altres dos col-laboradors de Lluís Borrassà: la del seu esclau
Lluc i la d'un anò ni m pintor que hem anomenat mestre de Sant Amoni i santa
Margarida.
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47. l'ére Bartomeu Valls,llig. 3, manual4, 1423- 1425; J. M. M.~DURELL I ~RIMON, •Ad
denda al '1péndice...•, vol. x ( 1952), doc. 556; ÍnF.M, •El pintor Lluís Borrassà...•, vol. VIII (1950),
doc. 268.
48. En data 23 dc maig dc 1424, Lluís Borrassà i el sastre Antoni Gual fun la manumissió
de la serv~ Agnès, filla dels seus esclaus respectius Lluc i Maria (AHPB, Joan dc Pericolis, lüg . 4, ma·
nual 10, 1423· 1425). Poc més tard, el 27 d'onubre de 1424, aquest sastre ven a Lluís Borrassà la
seva esclava t~rrara de nom Maria per un preu dc 75 lliures dc Barcelona. Consegilentmem, a partir
d'aquesta data, propera a la mort del mestre gironí, ambdós esclaus queden adscritS a la familia Bor
rassà (AHPB , Joan dc Pericolis, llig. 4, manual, 1423-1425; J. M. ~DUREI.L 1 MARIMON, •El pin·
tor Lluís BorrnssL.•, vol. Vlll [1950], doc. 274).
4\1. Si bé en el document, realitzar l'any 1424, consta que Moria ré 35 anys, la referència de
l'any 1427 assenyala que l'edat dc l'esclava ~s de 28 anys. Tenint en compre que la segona notícia es
produeix tres anys més r.ard que la primera, som mralment partidaris dc creure en l'existència d'una
errada documental de I O anys i que, per tant, ambdues esclaves són la mateixa persona. A favor d'a ·
questa creença hem dc ressaltar la procedència drrara dc l'esclava i el fel que la seva venda fos rea
litzada d'acord amb les condicions estipulades en una sentència arbitral dictada emrc Elionor Bor·
rassa i Lluc. La importam intervenció dc l'antic esclau de Lluís Borrassà dilueix qualsevol dubte
rcferem a això (AHPB, Pere Roig,llig. 3, manuall6, 1327; J, M. MADURELL 1 ~RJMON, •El pín·
tor Lluís Borrnssà...•. vol. VIII [1950], doc. 279 i 280).
50. En data 29 d'agost de 1427, Lluc Borrassà lliura una àpoca a Pere Vendrell d'una quan
tirar en dipòsit i en la qual no es fa esmcm dc la condició d'esclau de Lluc (AHPB, Rafel de Bru
guera, llig. I, manual, 1426- 1428; ) . M. MADURELL I MARIMON, ~Addenda al apéndice ...•, vol. X
[ 1952 ], doc. 560).

hnatge artística de Lluc Borrassà a partir del coneixement
de la darrera obra del seu mestre
La relació del Calvari del Museu Episcopal de Solsona amb les poc con
siderades notícies relatives a la contractació de dos retaules, realitzada per
Joan de Llobera i Francesc Moragues, en els darrers anys de la vida de Bor
rassà, incrementa, malgrat l'important deter iorament dc la taula, la informa
ció dels postulats pictòrics del taller de Borrassà en el mome n t de la seva
mort. Si considerem la condició d'esclau de Lluc; la seva privació de lliber
tat fins a la mort del mestre; el reconeixement com a pintor en la not a de
despeses del retau le de Cervera, datada el 14 de gener dc 1419; la quasi unà
nime opinió per part de ls autors que el Calvari de Solsona és obra del taller
de Lluís Borrassà, i que el retaule de l qual formava part va ésser fina litzat en
el darrer any de vida de Borrassà, és molt probable que la diferenciada tipo
logia figurativa de l'obra, associada a l taller del pintor de Girona, sigui la de
Lluc.

Sl. AHPB, Joan Rcniu, Uig. 3, manual 26, 1427-1428; J. M. MADURELL 1 MARJMON, «Ad 
denda al a(Xndice ... •, vol. x ( 1952), doc. 562.
52: Josep Clar~ fa constar que Elionor Borrassà mor en aquest any 1427. El fer que Josep
Clara no mclogm el regiStre documental de la notícia de la mort d'Elionor ens impedeix anar de 1110•
mem més enllà en la valoració d'aquesra cirçumstància. J, CLARA, •Precisions i nous documents
sobre els pintors Borrassà (segles XIV·XV)•, Amtals de l'Inszitut d'&tudis Gironins, XXIX ( 1987),
p. 132.
53. Vegeu la nota 43.
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SJbcm que Borrassà va comprar w1 esclau tàrtar anomenat Lluc al fu~ter ma
llorquí Gabtiel Vila el 19 dc desembre de 1392. 5' Duram l'estada al taller dc Bor
rassà v.1 intentar ducs tugidcs: la primera l'any 140 l ,ss en què consta que tenia 26
any~. 1 1.1 segona l':ln} 14l5.so Si tenim en compre la referència a l'edat dc Lluc en
la fugida dc 140 I, sabem que l'all)' 1424, l'cscl:lu de Borrassà tenia 49 anys.
1:-n data 14 dc març de 1434, tenim notícia que M iquc.:l Alcanyís, pintor valen
cià, cobr.1 41 lliure.\, 7 sous i B-:o-1incrs «regalium maioricarum minotorum», del cu·
rador dcb béns 1 dels fills dc Uuc Borrassà, el qual consta com a pi mor difunt a la vila
mallorquina de Solkr.•· Pd que là a aquest document, l'àpoca que signa Miquel Al
cany•s no correspon a cap deute que tingues amb ell. El que en realitat va passar és
que M1quel Alcanyís devia als hereus dc Uuc l'esmentada quantitat per la venda de
«diverses colors, cyncs i robes e d1vcrses mostres d'art dc pintor dc la dita hcredat»
que h:men t-'irat propietat de l'anoc csclau. D'altra banda, com el jurats i obrers de la
,;la de Sóller no podien abonar el deute que tenien amb M1quel Alcanyís per a 1:1 re
alizació del retaule major de l'església de Sam Bartomeu d'aquesta població, van pe n
sar qul' Alcanyís cobrés mitjanç.mt les propietats de Lluc i que, més tard, el consell
satisf:ma el dèbit a Ramon Arbona, curador dels béns dc l'esclau o bé a Agostina, viu
da del pmror ~~~:oiau ~1arçol i crcdirora «en los dirs bens del d1t Luch Borrassà».'"

L'existència de la gran tau la del Plany sobre el Crist mort de l'església del
Roser Ve ll de Pollença a M allorca aporta u na gran info rmació a l' hora d'inte ntar
conèixer el possible esquema pictòric de Lluc Borrassà.'"
En la nostra opinió, la taula de Mallorca presenta lligams significatius
amb el Calvari de Solsona. La connexió entre rotes duc~ composicions s'ob
ser va amb claredat en la co n figuració similar del C rist cr ucifica t d el Calvari del
M useu dc Solsona (fig. 3) i la figura del Crist mort del Plany de Mallorca (fig.
5). En tot~ dos casos, l'artista imprimeix una dcsmateríalització corpòria en la
imatge del Salva4or. Les fràgils figures es manifesten en un llenguatge pictòric
totalment espiritual i distant dc: la figuració dc la complexió ana tòmica. No
existeix la imatge dc la crispació ni de la morbosit at dc la mort que trobem en
el Crist mort dc Manresa, sols es reflecteix delicadesa i immortalitat a traYéS
d'un cos esquelètic, quasi trencadís, que aconsegueix la placidesa del repòs fi .
na!. El~ braços extremadament prims i la triangulació rígida del tor!. de Crist
vi n culen am bd ues obres i estableixen un nexe d' unió amb la fig u ra del Crist de
la Pietat present en el compartiment centr,ll dc la predel·la del retaule dc Sant
Miquel d'Anvers (fig. 4 ).
El retaule de Sant Miquel Arcàngel no va tenir com a destinació inicial el
lloc on actualment es troba, la catedral d'Anvers, ja que el retaul e va é~scr cedit
per un degà a aquesta seu cap a l'any 1880."" Això no obstant, podria no ésser
cap disbarat la po~iblc destinació dc l'obra a rlandes, ja que existeixen ducs re
ferències que vinculen mdirectamcnt l'esclau del pintor de Girona amb la ciutat
d'Anvers. El 15 i 16 de desembre dc 1427, Lluc Borrass:\, pintor dc Barcelona,
és relacionat amb el vidrier d'Anvers Joan dc Roure. Ambdós documents men
cionen l'abonament pels diputats del General de Catalunya dc la quantitat de 39
lliures i 12 sous, 792 sous dels quals el mestre vidrier cobrava 660 sous per la vi
driera amb figures dc la Cambra del Consell, i Lluc 132 sous pels patrons dc Ics
im at ges.••

70

54 i\HPB, Bernat 1\adal, lli!(. 20. •Quanor hbcr comums•. 1392 1393, f IlO; I M. MA
1 MARIMON, . 1-.1 puuor !.Juts 1\urrassJ...•. 'ol \111 ( 1950), doc 98. vegeu umbc doc. 99 1
doc I 00 Gabriel Llomp.lrl asscny.tla In possibilitat d'una confusió el\ el nom d'aquest Gabriel Vil.t
i que ,1quc>t fos en rcnlttat d fuster Gabrtcl Vilet esmentat en la contractactó del retaule dels Sants
Pere i Bartomeu per a la parròqma dc Sineu, realitzada ¡x:r Fr:1nccsc Corne~ (G. LI OM PART, l.a pin·
rura mrtlrrval ma114r'lu""'• su enrort~o (u/rural J tu •cono..1frafo, vol I, Palma dc Mallorca, 1977
1980, p 142). En aquest \'olum s'asscll)'Jil que 13 data del conrractc és dc l'any 1408, però en va
ti:r un .thrc el 13 dc m.ug dc 1392 ( lbttlrm, \ 'Oi. IV, doc 195, p. 109 li 0). La proximitat dc la data
d'a<¡uc>t.t obra amb l:t dc la venda dc L.luc là versemblant la idcmitat tic Gabriel Vila amb Gabriel
Vilct.
55. j. M. MAI>L~Rf.U. 1 MARI\10"· •El puuor l.luil. Borrassà .•, vol \111 ( 1950), doc. 130.
56. lbidtm, dn•:. 195 1 196
57 Aniu H1<tc\nc de Prorocoh dc Palma dc M.tllorca, manuJI dc Gabncl Ahcyar, document
publu.:at a 1-:. Auuu.o, •NOtes y documcms per una lhst.l d'artistes malltll'<llll llS dels Stgles XIV y xv•.
Bor/la/ de In Sotiunt AriJutológica Lul111na I Palma dc Mallurcaj, li ( 1905), 27 . Vegeu : j . M. MA
DUR!iLI I MARIMON, •El ptmor Uuis RurraS>.l...•, vnl. \lli ( 1950), doc 282.
58. 1:.1 deute e\'~ ...msfcr poc dcsprcs del 25 dc setembre dc 1'1n)· 1434; "egeu G LUlMPART,
•l'o:mcd.t•lc> de pmturn mcdteval mallorqutna ( 1980-1987)•, Rorlkt1 tle la Societat Arquroló¡¡ua Lu
ha11n (P.tltm dc Mallo"al, 43 ( 1987), p. 147·155. Mt!JanÇJnt .tquc-t document sabem que un dels
fills dc lluc Borr.tssi\ co deia Cnsròfol. Del redactat del d<K:nmenr ens sorprèn la prcsènci.t d'Agostina,
viudJ dc Niwlau Mar, ol, wm a crcdttora de Uuc Borussl. Sobre això pensem que Ics darrcro notí
etes que "' concucn dc l'anuc csdau ~ Rarcdona són dc finals dc l'<tm 1427 1 que ks ducs següents
corrC\J'(>IlCil a l'..ny 1434, dara en què !Juc J3 cr:lmon Mc' cnlli dc la rclactó que \'aJ\ tenir Alcanyts
1 I Juc Borrassà, tam bc es 'crsemblanl que el retorn d'aquest darrer arusra a l'illa fos \'eh teulat per
A¡;mtin.t, a causa dc b mort del >CU mant, poc a ban> del maig de 1428.
DLR!ill

fi9
Aquesta obra va ésser comentada per Gudiol i Ricart· J. GllDIOI 1 R.J c,o, RT, Borrassà... ,
p. 80 1 119, fig. 179. Vegeu : R. Al.COY 1 P~llRós, «El rc1uule dc Sam Gabriel. Pere dc Valldebriga i
d primer Borrassh, c•tudi presentat en el cul·loqut •L'ut medteval a la ciurat de Rarcclnna ( Barce
lona 25·27 dc març dc 1992)-, Lambartl l:Jrudis d'Art Mttlieva/ [Baru:lona), vol VI ( 1991 1993
[ 1994]), p 332, not.l 2 I
60. P. 8,\U11tl\., •Tablcaux dc l'écolc cspagnctle en Belgique•, a Musét Royili4'C dts Btllux
Am dc Bt{qique. Conflrmm, 1942 · 1943, p. 6. Vegeu Chandlcr Rathfon POST, A Histor,r... , vol. Xli,
p. 563.
61
Les figures ptntades en la vidricr:1 eren •en lo mtg la ymagc dc la Verge Mana ab jhc:su
xrispt en lo brnç et en lo peu dc la dtt<t ymage la ymagc dc Sent Johan cnngcliste S<:ctt e scnucnt e
en la diu part dc la dua ymagc dc la \crgc Maria es pinuda e figur:1da la )•marge dc ~cnt Phchp e en
la part esquerra la ymatge dc Sem Narcts ab diverses ta bernades e altre figures perrcs e aombramcms
pintats e figurats en la d ita vcdriera ... • (Llibre d'albaran~ i cau teles, Barcelona, 15 dc desembre dc
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Amb relació a la possible connexió dc Lluc Borrassà amb la ciutat d'An\'ers
hem de ressaltar la il-lació observada en el darrer període dc la vida de Lluís Bor~
~ssà amb lo~n de Llobera i Francesc Moragues, ja que tors dos drapers tenien
tmportanrs lltgams comercials amb Fltmdcs.<>l El fet dc considerar Lluc Borrassà
com a autor del Calvari dc Solsona estableix una connexió amb aquests dos mer
caders, que podria no ésser aliena a l'encàrrec del retaule dc ant Miquel Arcàn
~
gel d'Anvers.
Pel que fa a l'autoria d'aquesta obra, Gudiol i Ricart opina que va ésser pin
tada en el taller de Borrassà, malgrat que «los temas ornamcntales son en su ma
yoría descono~idos en el rcpertorio corrienre» i que l'esperit general dc l'obra
«resulta dcsonenrador y problematico»."l Per contra, Post creu que únicament
reflecteix la influència de Borrassà ...
. L'ob~erv~ció dc Ics característiques formals i tipològiques dc Ics rres obres
c_onstd~radcs ftns al moment amplien la nostra proposta de catàleg a una quarta.
~ns retcnm a .la malrra~tada t:tula de Sant Esteve de Pal:turordera. Malgrat que
l obr~ rctlcctetx una ~vtdent pèrdua dc pàtines i vernissos i que ha estat objecte
dc d1verscs restauraetons, 13 tipologia figurativa de sam Esteve el brocat de la
dalmàtica i el tractament dels plecs apropen dc forma sensible a~uesta obra a les

1427; J. l'nli t C.o\t>AJAU H i J. MtRH t SA:-;s, •El l'alau dc la Dipuuc10 General dc Cat.lluni·J•
An~an dt l'l11mtut d'&tudis Catalans ( 1909·191 O), p. 41 O Madureli i Muimon va pubhcar la ~ar'

t~ d abonam~nt dc Joan dc Rourc 1 Uuc Borrassà als diputats del General per l'esmentada 1~dncu.

En •qucsu ~ esmenta Joan dc Roure com a •magistrum dc fer vidricras, vdlc dc Enves, comi natus
dc Fbndrcs, nunc ven> hab1tarorcm Rarchinonc• (ACA, g. 461, f. 182, )6 dc desembre dc 1427·
J. M
. MADlJI\hU. l MARIMON, • Addenda al npénd1cc ... • vol. X 11952) ,fc>c 562) A ··
Sil · ,
e
ò u I
.
•
'
.
. gr.um a VIU
• e as a seva col ·l~b~racló 1 l'interès en la recerca dc possibles noves referències dc l'acrjviur dc
Joan. dc Roure
al Pnnc1pat. Pd
•
. que f.t a la relació dc Uuc Bor~ss.l
••
••mll Joan d e Ro urc, vegeu:
J Pt.:IG I CAilAHU HI J. MIIU.I I SA:-;~, •El Pabu dc la D1puracr6...•, p. 41 0; PtREZ BUENO y 1dnos
'••drurtu A'trs dt~~rRnPas, Baro;dona, 1942, p. 259, M . RODRIGL.EZ 1 Conol..À, •AI~o dc nucs
tros pmtorcs dc v1dnos y noras sohrc v1drrcras de colores•, a Mtmorias de la RtRI Academ1a dt Cun·
Cl~syArtts, Bar"lona, 1944, p. 10; J. AINAUD I DF. I.A.\ARTE, Cmímua y V1dr10 , Madrid 1952 (Ars
H1span1ac; vol. x), p. 378.
·
'
62 Cbu?c Carrère documenta Jqucsta rdac16 comercial i afegeix: •i és solament 3 Flandes
que hom tracta d crwrar un dds :1SSOC1ats, del qual la compan)ia pagar3 lc• despeses de viatge• (C.
C~RRERF., llarrtiiiiiR 1380-1462..., vol. 1, p. 554). Sobre ~~~ò hem d'assenyalar que Franccs.: Mora
~"". ~":1 llegar, segons d15posici6 t~t~mem:iria dc da ra IS d'octubre dc 1446, 1O sous per a la ccle
br.tCJO dc nnu !lliS\CS per l_a seva ànrma ren honor dels nuu cercles d'àngels: • Irem dimitto discreto
Montscruro I.orres prt.~bncro barchinonc deccm wlido> rogans nominc qu;trc cclcbrct per amma
mea novc•n ~1ssas ad honorem novcm ordinum angclorum•. Sabem que Montserrat Torres un dels
tcsnmolll< d nquc>t tt.lt~mc~r, va ésser prevere vican dc l'església de Sant M1qucl dc B;rcclona
Aquesta <k1xa rcstamcnram 1 la rclalló dc Moragues amb l'esmentada església evidenCien Ja dcvouó
del draper'"''"' ~ls nou cors angèhu (AHPB, Bernat l't, •Tcrcius lilx:r tcstamenu•, f. 102).
63 l . (ol 1010t I Rt~RT, Borrassa... , p. 80·81 i 119 121, fig. 180 181.
64 ( handler R.tthton l'o.' r, A History... , vol Xli, p 563.

I

73

peccs abans esmentades. L'artificial aparença plana del rostre dc sant Esteve (tig.
6), ocasionada per la pèrdua de capes dc pinntra, no arriba a emmascarar el lli
gam que aquesta obra manté amb el retaule de Sant Miquel Arcàngel d'Anvers
(fig. 8) i amb la del Plany dc Pollença (fig. 7), així com el d'aquestes obres amb
una taula dc la Mare de Déu amb àngels músics que es conserva a la col-lecció
Hartmann de Barcelona (fig. 9). Amb relació a aJtres vincles presents entre les
taules de Sant Esteve i d'Anvers, observem que el pronunciat tors present en la
representació del sant protomàrtir és de proporcions iguals a la del Pantocràtor
de la taula cimerat el deteriorat rostre de la figura del donant es vincula a algu
nes dc les cares representades en els apèndixs del drac, i la franja decorativa del
tron dc sant Esteve és molt similar a la que figura en el mur baix que hi ha a l'es
quena de sant Miquel, a la taula central.
En la nostra opinió, aquestes quatre obres defineixen quina va ésser l'ex
pressió artística dc Lluc Borrassà a partir dels primers anys de la tercera dèca
da del segle xv. La manca de juxtaposició d'altres mans que s'observa en
aquestes obres, principalment la de Lluís Borrassà, i la datació d'alguna d'elies
en els anys 1423-1424, estableixen una possible correspondència amb el baix
preu del retaule de Sant Esteve de Palautordera. L'ampli nombre d'obres rela
cionades amb Lluís Borrassà reflecteixen diferents graus d'intervenció per part
del pintor de Girona . Així, els petits encàrrecs són realitzats en la seva totalitat
pels membres del raller i la producció més estàndard presenta una important
col-laboració per part de l'obrador, que és contrarestada per la major qualitat
de la taula central i la d'algunes escenes. En aquest sentit, el retaule de Sant
Miquel de Cruïlles podria ésser un clar exemple d'aquesta mena dc producció.
Si malgrat les incongruències documentals observades en l'apartat destinat a
Sanr Esteve de Palautordera, la taula del sant protomàrtir correspon al com
partiment central dc l'obra, creiem que la totalitat del retaule va ésser realitzada
per l'esclau de Borras~à.
L3 definició de l'esquema pictòric de Lluc Borrassà mitjançam la darrera
producció contractada pel seu amo i la dels retaules d'Anvers i Pollença, dóna a
conèixer la pintura del darrer Lluc. Pel que fa a la imatge creativa inicial d'aquest
pintor, Rosa Akoy, en considerar la coincidència dc la compra de Uuc en el mo
ment en què es realitza el retaule dc la Marc de Déu i sam Jordi de Vilafranca
del Penedès, els vi ncles de l'esclau amb l'illa de Mallorca, més influenciada per
Itàlia, i l'existència dc les taules votives dc la catedral dc PaJma, defineix Lluc per
contrast amb el que seria un primer Borrassà. Ambdues referències són prou sig
nificaLives per intemar fer una revisió de la producció assignada a Lluís Borrassà
que, mantenint presents Ics característiques diferencials de l'esclau enfront de Ics
del seu mestre, pugui aportar-nos informació de quina va ésser l'evolució de l'es
til pictòric de Lluc dins del marc dc l'obrador borrassià. Alcoy opina que les tau
les del Museu dc la catedral de Mallorca, dc la Crucifixió i la Marc dc Déu dc la
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Misaicordi,1, fi.:te~ amb anterioritat a l'any 1406•· i atribuïdes alme~trc dc Mon·
n-~•on presenten un parentiu amb la pinrura dc Borrassà, que «ha dc ser establert
en func1ó del pcnplc i la tòrmació del seu cscl:lu Lluc. En definitiva les rclacion~
que detectem cnrrc la producció del Mcsu·c dc Monti-sion i la dc Borrassà són
degudes, des del meu punt de \ÏSta, a l'existència dc Lluc com a vehicle» ...
En la nostra opimó, els lli~ams dc Lluís Borrassà amb l'illa dc Mallorca van
més enllà de la presència dc Lluc en e l seu obrador i són diversos els pums a con
siderar en la comprensió del substrat d'origen mallorquí que paba l'obra del
mcMrc gironí. En aquest sentit, els límits d'aquest estudi no ens permeten dc
scnvolupar aquesta interessant qücsnó, la qual tr;ICtcm en profundit:ll en la no~
tra resi doctoral. Tanmateix, pel que tà al primer Lluc, amb independència dc Ics
intervencions fetes pel pinror en col·laboració amb altre~ membres del taller i
amb el ~eu mc~trc, proposem identificar-lo amb l'autor del retaule dc Copom.
Malgrat les importants restauracions que presenta l'obra dedicada a la Mare
dc Déu, el retaule de Copons mostra un llenguatge pictòric paral·lel però alho
ra independent del dc Borrassà, en què el tractament poc corpori, la desmateri,l
litzac1ó, el moviment de Ics figure~ palesen allò que és mé~ caractcrísric en la pin·
rura dc Lluc. En aquest sentir, la presència dc l'escena dc la Mare dc Déu de la
Misericòrdia i 1.1 correspondència d'aquesta imatge amb el model mallorquí ob
sen Jt per Alcov, poden ajudar en l'acceptació dc la nostra proposta!·

L'anàlisi econòmica dc les obres amb possibilitats quantificables dc Bor
rassà, mostra el preu relativament baix del retaule dc la Verge per a l'esglés•a par
roquial dc Copons, contractat poc després dc la primera fugida documentada de
Lluc, en relació amb la resta. Tenint en compte la gran contractació d'obra ar·
tísrica fera pL'I' Borrassà,les po~ibilitats de Lluc eren propícies per resoldre encàr
recs que, com en el cas de Copons, no reprc~entavcn cap dificultat. Les reduïdes
dimensions del retaule, la senzilla fusteria i la baixa taxació dc l'obra confirmen,
juntament amb els models del conjunt, la condició d'obra contractada però no
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óS .\quc\U l~ul~ \ 'otJ\J, u•n)unt:un<:nt amb una altrJ que rcprc...,nra una .:ruc1ti~ió, inclouen
un tc\t 3 1.1 part ba11.1 de Ics mmges que Ics dJtJ entre l 403 1 I +06. \'egeu G. LLOM RART, LA pmtura
llltlilt••nlmallorqrmw, fil mromo wlt11rtll y fil uomwrafln, vol. 111, Palma dc MallorcJ , 1977·1980,
p. 7<>-78, 1, amb rciJCJÓ .1la iwnogròlfiJ, G . 1.1 t)MrART, •L:I Virgcn del Mamo en Mallorca•, A11nlecrn
.\nrra 'fi:Jrraeollmltll, XXXI\' (I 91>2), p 263 303, 1 G. LLoMrARr, •Xuc'~ prccisioncs ~brc la iconc•·
g.rali.l m.lllorquuu lk la \'irgcn del ¡\hnto r dc b \'irgcn·l>l¡~pno•, Annlrcra Sncra Tnrrncontotsia, X\
XIX ( 196/l), p 291 .~()3 \'eg<'u 1.1mbé. R. Al COY I PFDROS, •El retaule dc Sant Gabr~el. . •, p 333·334.
6C1.
R. AJ Ull 1 PwRós, •El retaule tfe Sant Gabriel...•, p. 334 335.
67 L'expressió dc Um· Rorras.3 en relació amb el gòtic inrerna<~nnal és anahtnda per Rma
Ako)· \'egeu •Uuc i la pmtura mallorqumJ del gònc nHcrnaCinnal•, lt ALem 1 PfORÓS, •FJ rctau
lc dc Sant Gabnd •. p. 333 336 Josefina l'l~na~ <u¡xdna lc~ .:aractcrhuqucs dc ripu' unernac1onal
prcm11' en el ret.lllk de Copons a la figura dc R.1f.,cl Dcstorrcnts, per la scv.l COI\\'IC(IÓ que ''a ésser
aquc\1 mc,trc l'introductor dc l'c,til m1ernac•onal a CatJiuny.1. Plana>, en la seva anllisi del ,\liJJIII
dt 'iatttll 1-.u/RIIn, observa que •en la escena dc la Epifania, un José )' el re)' Mckhor rccucrdan al
guno< dc los ancíanm de cstc Mual, mis concrctamcnte al profeta f:¿cqutd del JUioo Fmal (fol. 7).
Fn el reJJhlo de la V1rgcn (Monmrul, V.1lcnoa, 1402) obscrvamos cn mn¡umo cíerras scmcjanta'
con Dcsrorrem;, pnr c¡emplo· 1.1 figura dc san josé representada en 13 Epif.,nia [ ... )uno dc los per ·
sona¡c\ rd.tc•on.1dos mis dircct.lmcntc con IJ obra dc Dcstorrcnts es 1.1 figura dc Je;,ucristo, rcprc·
\emada tempranamcntc en dm rc~urrcccione\, una en el rctahlo dc Cop<lll\ rd rctablo dc la V~rgcn
( ~1ontortal, \'alcnm) (..)• \'q;cu J. PV.lVò RAOF)o.'H, •l-.1 m1sal dc Sani a Eulalta•, RoiH111 dd Mu
JCtl r l11mtuw "Cn111611 Azattnr• (Saragoss.1], Wl ( 1984), p. 33·62. Antcnunncnt, Gudiol va con;•
tkrar l'autor d'aquest retaule u un a • un colahorador rímido .mrc el dc,armllo cstético del góttco m
tcrnactonal• (J (ll:0\01. 1 RI<.:ARI, Rorranà , p. 53).

tèra per l'artista. ·
.
En la nostra opinió, el plantejament pictòric de Lluc està present espec1al·
ment en una altra obra que, per manca del caràcter propi de Borrassà, també s'ha
assignat de forma majoritària a la producció del taller d'aquest pintor. FI retaule
01
de Sant Joan Baptista del museu des Arrs-Décorarifs de París prel>cnta unes ti
pologies figuratives pròximes a Ics del retaule dc Copons, i ambdós establcixe~l
la continul'tar del diàleg pictòric que més tard enllaça amb e l retaule de Sant M1·
quel de la catedral d'Anvers i amb la gran taula del Plany sobre el cos de Crist
mon de l'església dc Pollença.
Algunes de les figures presents en el retaule dc Sant Joan Baptista dc París
manifesten la fra gi li tat i expressió serena ja observades en els retaules analitzats
com a obra dc Lluc Borrassà. En l'escena dc la visitació, la figuració dc la Verge
manté el mateix tipus dc constitució i trets facials que la figura de Maria Mag·
dalcna del Plany dc Pollença. L'obra es devia realitzar en els anys proposats per
Gudiol i Ricart, 1415 1420, ~i bé, en la nostra opinió, deuria ésser més propera
a la primera dc les dates esmentades.
Les mides del retaule, 3,1 O X 2m, cns remeten a una producció realitzada pel
raller de Borrassà, la qual cosa és evident en observar l'obra, ja que la mà del mestre
és absent. Aquest format de petites dimensions és, un cop més, l'idoni per a un tipus
dc contractació no massa compromesa, dc baix pressupost econòmic. Encara que
posposem l'anàlisi d'aquesta obra per a un moment posterior, hem dc ressaltar Ics re·
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Amb rel.1ci6 a In biblio¡;rafi.1 que fa referència a aquesta obra, vegeu:, S. S11NrFRF I MI 
1om 1, Rarcdona, 1906, 11 vol , p. 163 170, E. Btl\rAl x, E:~po·
r1t16n rttrOif'trtiVR dt nrrt, Saragosn, 1908, p. 46; É BERT!Il'X, L4 púnrurt tt In tJtulpturt tspagno·
ltl au XIV a 1111 XV Jiiclt )IIJlfll'atl rt111p1 d~J rou carholiquu, 3 MICHEI (cd.), Hilto•rt dt l'art, 111,
París, 1908, p 764, fig. 448; A. L. MAYfR, Gr.rciJtrhle derSpanuchtn Mllltret, Leipúg, 1922, p. 44;
R. VIIN MARLI , T'ht dtvtlopmmc oft/Je ttnli1111 schools oj'paitttitJ.fJ, tom VIl, La !laia, 1926, p. 54, fig.
29; Lcandro OE SAI\AUGl'l, •Dc Iconografia Medieval•, Artt EspRñol, XV {1944), p. 64, fig. 9; S
R01TIIRI, 11 Mnestro d1 San Martmo, C:ulnia, 1950, p 21, fig. 19, J, Gl'llLOI I RI<.:ART, BurraJSà.. ,
p. 74-75 1 116·117, fig. 147·154; J A. GAYA Nl NO, L4 pmmrn t!pa.iolafturn de Espnñn, Madnd,
1958 (núm. 412); ]. MAki'.TTE, Cotmnissance dt1 primitift par l'üudt d11 boi!, Paris, 1961, num. 483·
486, p. 227·228; M. LA C"I.OTI'F, catllcg dc l'cxp<1sici6 Trbor1 dt la ptinture upa,Jfnolt; t[lllftJ tt mu·
JitJ dt J'ruu, París, 1963, p. 50·55, fig. cat. núm 9

QCF.L, LoJ cuatrountlfiiU catalanu,
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duides dimensions i la possible relació dels cognoms Villar i Villarrasa amb l'escut
heràldic present en el guardapols del retaule. En relació amb això, recordem la con
tractació, realitzada per Joan Garró, Pere dc Villarrasa i Guillem Villar a Lluís Bor
rass;l ell2 dc juny de 1414, per a l'daboraci6 d'un retaule per al temple parroquial
de am Ger\'aSi de Cassoles... Tot i que no desestimem la versemblant relació obra
document, potser Pere de Vill;u¡asa o Guillem Villar van tenir alguna cosa a veure
. é
,
~~ 111 ·s no, com a comircnrs d'un potencial encàrrec desconegut.

real. Avalat per el seu germà Francesc, Pere Sarreal, de disset anys d'edat, es com
promet a realitzar l'aprenentatge de pintor en el taller dc Lluís Borrassà per es
pai de cinc anys. 70
Amb relació a aquest artista, hem d'assenyalar que, d'ençà de les noticies
publicades per Sanchez i Gozalbo, diversos autors han considerat Pere Sarreal,
sense cap objecció, germà dels pintors dc Morella, Francesc i Jaume Sarreal.-1 En
la nostra opinió, i sense negar el possible parentiu entre Pere Sarreal i els pintors
esmentats, la documentació és suficiemment explicita per rcconsiderar aquesta
coincident afirmació. 72 La presència de Francesc Sarreal en la redacció del con
tracte d'aprenentatge de Pere Sarreal amb Lluís Borrassà no especifica la seva
professió, punt aquest, donat el seu origen morellà, que predisposa a pensar en
l'homònim pintor. No obstant això, diversos documents posteriors a l'entrada de
Pere Sarreal en el taller de Borrassà aclareixen progressivament aquesta qüestió.
En data 16 de juny de 1424, poc abans de Ja more de Lluís Borrassà, Francesc
Sarreal, estudiant d'arts, concedeix poders al mercader barceloní Francesc de la
Via71 i al seu germà, el pintor Pere Sarrcai;• i posteriorment, en data I 4 d'abril
de 1427, revoca els anteriors poders i els atorga novament, però tan sols a favor
del seu germà Pere Sarreal. 75 Aquestes concessions de poders palesen una cvidcm
contradicció amb la suposada relació dc Pere Sarreal amb el pintor morellà Fran

Perr Pelticer: tm pimor amagat a l'ombra del raller

Un dds darrers aprenents dc Uufs Borrassà de qui tenim notícia documenta
da \'a ésser el pintor Pere Pellicer. Una referència arxivística, de data 30 dc setembre
dc 1419, ens informa que Pere Pellicer, fill dd difunt teixtdor dc panys dc llana dc
València Marrí Pcllicer, major de scrze anys d'edat, es compromet per espai dc qua
rrc anys a aprendre l'ofici dc pintor en el taller de Borrassà, el qual li garanteix l'a
bonament a Pere Pclliccr dc 66 sous anuals. La possible procedència valenciana d'a
quest artista personifica l'alt nivell dc connexió existent entre la pintura catalana i la
valenciana en el temps del gòtic internacional, el qual, sense ocasionar la pèrdua de
la pròpia identitat de la pintura catalana d'aqueste~ dates, sí que impnmcix una cer
t,\ renovació dels plantejaments estilístics i iconogràfics. En el cas del raller de Bor
rass:\, aquests confereixen un cert grau dc frescor,, la pintura d'un taller caracterit
zat pe.l ~arg tra¡ecte recorregut. Aquest dilatar bagatge va ésser el responsable de
d1~l~tr 1filtra~ Ics noves aportacions efectuades gràcies a la contractació d'aprenents o
1~1!r¡a.nç~1·t I es,tada de co~sum~rs pin~ors en el raller dc Borrassà. La pròpia expres
SIO ptctonca d aquests arostes es matisada a través d'un llenguatge borrassià ja ma
dur, que emmascara considerablement la identitat pròpia dels pintors de l'obrador.
De Pere Pellicer no tenim cap referència, a banda de la seva contractació al
~aller de Borra~sà, qu~ al·ludeixi a la seva vida professional ni privada, la qual cosa
mcrcmema la ¡:¡ difial tasca de poder conèixer quina va ésser l'expressió artística
d'aque~r pintor d'origen valencià.

Pere Snrreal: J'tiltim nprenenr del tfll/er de lluís Borrassà

Una dc les darreres notícies relatives al taller de Lluís Borrassà és la con
tractació, realitzada l'any I 423, dc l'aprenent procedent de Morella Pere Sar
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AHPR, B~rnar Pi,llig. 21, manual comú, 1414, ). M . MA!'>UR.Fll.l MAIUMON, «El pin
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•Un deixeble del pimor Uuís Borrassà a la caredral dc Barcdo

n~·. Vrda CriStiana (Barcelona]

( 1932·1933), p 84 -88, 1 A DuRA.~ 1 SA.~PEP.E, •Dos pantors va
lcncians deixebles dc Uuís Borrass.i• , Boletín dt la So&icdatl Ctmelkmense de Cultura, núm. 14
(1933), p. 393·396.
7 1. A. SANCHFZ I GOZAI.RO, Bemllt Serr11, pmtor de Tortom i de Morella, Castelló, Sociedad
Castelloncnsc= dc Cultura, 1935, p. 64; A. SANCHE;t 1 Gouuo, «los r~tablcros dc Morella•, &le·
tín de la Socitdatl Ca~tcllonetrJe de Cultura [Castelló], vol. XVIII (1943), p. 43·53; }. M MADUREU
1 MARlMON, •El pintor Lluís Borrassà...•, vol. VIl ( 1949), p. 44·45, i, més recentment, A. M . CAL
vo MANUa, lA restauración de pimura sobre rnb/4, Casrdló, 1995, p. 247-248.
72. En un csrud1 realitzat entorn de la pintura d c Casrclló, ja vam fer csmcnr d'aquesta cir
cumst:àncaa, la qual desenvolupem en aquest treball. Vegeu: R. ALcoY 1 PEDRÓS 1 F. Rt,;l7 1 QuESA·
DA, •El Mestre dc Cinctorres i el Mcsrrc d'Aibodssc=r. Inici d'una rcnsió sobre la panrura castello
nenca en rcmps del gc)uc internacional•, a XL AJsemblea lmenomartal d'estudiosos, M orella, 19-20
d'ocrubrc dc 1996 (en prcmsaJ.
73. Amb rdació a l'arorgamcnt de poders dc Francesc Sarreal a Francesc dc la Vaa, hem dc
considerar el lhgam dc la família dc la Vaa amb Garona (Chrisuan GUIU-ERt, Girona alstglt XlV, vol.
11, Ajunramcnt dc Girona, 1993, p. 275·277). Sobre això, i com a ratificació de la relacaó dc la fa·
mília Sarrcal amb ds Borrassà, hem dc considerar que, l'any 1396, Fr.ancesc dc la Via, orlilnd dc Gi
rona encara que mercader dc Barcelona, va acruar com a apoderat dc Guillem Borrassà, parem dc
Uuís (AHPB, Bernat Nadal,llig. 23, man. 17, 1395· 1396, f 87; J M. MADUREU. I MAPJMON, •El
pintor Uuls Borrassà...•, vol. vtl [ 1949], reg. 691).
74. AHPB, Bernat Pi, llig. 17, manual any 1424; ). M. MAOURELI. l MARIMON, •1:1 pimor
U u ls Borrassà...•, vol. vm ( 1950), doc. 270.
75. lbítknr, doc. 278.
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cesc Sarrc.ll, artista documentat des de 1388 fins a 1440,'• ja que és molt poc
probable que aquest pintor sigut esmentat, en tots dos documents, com a cstu 
dianr d'arts. Aquc~ta aparent contradicció queda definiti\'amenr resolta a partir
del conetxcmcnr d'un document dc data 31 d'agost dc 1428, segons el qual Pere
Sarrc.ll, mercader dc Morella, atorga poders als seus fills Francesc Sarrcal notari
d~ ~ic, i ~I pintor d.c B:~rcclon~, Pere Sarreal." Es pot comprovar, doncs,'que, si
bc I erc SJrrcal rema un germa anomenat Francesc, Ja professió d'aquest era la
dc noran I no pa~ la Jc: pintor, ~senyalada per Sinchez i Gozalbo i altres aurors.
Amb relació a la propo~ra que: Pere fos germà del pintor morellà Jaume Sarrcal,
no hem trobat cap referència que els relacioni amb aquest parentiu." Com.c:
güentment, i malgrat que no desestimem la possible relació familiar entre el dei
xc~lc dc Borrass;\ i els pintors morellans Francesc i Jaume Sarreal, no som p:trti 
dans dc pensar que aquesta fos tan directa com la fins ara apreciada.
. T~t i Ics poques notícies conegudes de l'activitat del pintor Pere Sarrcal,
cretem 1~1ponan~ rea litzar una segona lectura d'aquestes amb la finalitat de po
der ,lCiartr, a partir de l'aprenentatge de Pere en el ta ller dc Borrassà quina va és
ser l'evolució arrísri..:a d'aquest pintor. Si bé la data del contracte d'~prcnentarge
dc Pere Sarrcal en el taller dc: Lluís Borrassà és el 9 d'octubre de 1423 Pere Sar
real ja treballava a l'obrador de Borrassà des dc la passada festivitat deia Marc dc:
Déu d'Agost, ja que el període d'aprenemarge es fixa en cinc anys a partir d'aques
ta darrera data. Ll proximitat entre l'inici dc Pere Sarreal en el taller de Borra~~à
i la mort d'aquest, ~ucccfda entre el 19 de desembre de 1424 i el 23 de febrer
de 1425,"' podria relati,itzar, c:n una primera ,;sió, l'empremta del mestre en l'apre
nenr. l':o ob~tant :uxó, creiem que la pintura dc Borrassà no l'hauríem dc consi
derar ran ~ols a parttr dc la personalitat artística d'aquest pintor, sinó que la seva

comprensió implica també reparar en els components del raller dc l'artífex, el
qual, tal corn hem pogut observar, va haver d'ésser certament nombrós. En con·
seqüència, les influències rebudes per Pere Sarrcal no tan sols van tenir el seu ori·
gen en la relació amb Lluís Borrassà, sinó que hem dc tenir en compte el to bor
rassià present en l'expressió arrística dc la resta dc: membres dc: l'obrador del
mestre. Aquesta darrera incidència ens obliga a avaluar quin va ésser el destí
del taller dc Borrassà, més enllà de la presència dc Lluc, un cop mort el pintor
gironí.
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76, Ll prk:oca J~\cnc~> dc nctfiCIC> rdam·cs ~ la comrnctaa6 dc rera u les d1ficulu el cnnc1
\cmenr d ,¡quest armu I la pcn;ar c.¡uc d~1a treballar en el taller d'algun pinror dc Morella. Amb re·
lac1o a France" SarreJ!, vegeu: A SAr-.c.;H¡,z 1 GOZALBO, •Los rcrablcros ..... , p. 43 -47.
77 AHI'R, R.1fcl dc Bruguera, lllg. I, manual, 1428-1430; ). M . MIIDL'Rf.LI. 1 MARIMON
• Addend.t.ll apcndtcc: ..•, vol. x (1952), do.: 564.
'
78. Tcmm nottc1cs documcnral~ <fc Jaume S.urcal des dc l'any 1402 fins l'any 1432. En data
4 dc nl3rç dc 1402, '"entrar com J .tprcncmt en el tJIJer dc Pere Nicolau. Pinrnr dc Morella fins l'any
1431, sabem que en d.t~J 27 dc febrer d'aquest any va v1ure a Akanyis i que l'any 1432 vivia 3 Sua
goss.t (A. SANCHf/ I (o0/..11180, 8er11ar Se"IL., p. 64-65; A. SANCHEZ 1 Goz.uao, •Los rctahlc
ros ... •, P· 48-52). Una proposra d'identificació de la imatge pictòrica dc Jaume San·cal es recull a
R. Al \CW I l'tllllú~ • F. RUt I. I QUfSADA, •El Mestre ... • [en premsa].
79. .Les nottetcs que fixen la data dc Ja mort dc Lluís Borrassà són la d'un requeriment prc
sent.n a •mr.mctc> del puuor per raó d'un retaule dc l'església dc Sam Cugat del Rec dc Uarcdona,
d.lt.u d 19 dc deçcmt>rc dc 1424, 1 In dc l'atorgament dc poders d'Elionor Borrnssà, tilla i hereva
un."c"al dc Llms Borr.1ss.\, al seu marn l'erc Vendrell, realir¿at el 23 dc febrer dc 1425 (}. M. MA
tKRLU I MARt MON, • El ptntor Uuis Borras~L.•, vol. VIII [ 1950], doc. 275, i InEM •Addenda al
'
apendtce ... •, 'ni )( 119521, doc:. 556).
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Pere Sarreal i Jaume Cabrera. Un primer intent de Pere Vmdre/L
per a la conti1Juïtat del taller de Littís Borrassà
En data 21 de desembre de 1425, Pere Sarreal consta com a testimoni
d'una àpoca a compte del retaule dc la parròquia de Sant Feliu d'Ale lla, con·
tractat per Jaume Cabrcra. 30 La presència dc Pere Sarreal en aquest pagament
a compte va fer suposar a Madurell i Marimon la possibilitat «que e l citada
aprcndiz terminara la practica del rcferido oficio, bajo el macsrrazgo dc Jau·
me Cabrera o bien que éste hubiese pasado :1 regentar el taller dc Lluís Bo
rrassà, tal vcz asociado con Lluc, el que fue csclavo dc cstc maestro».11 Aques
ta hipòtesi de Madurell no ha tingut cap transcendència en l'opinió dels
estudiosos."'
Fins ara, amb relació a Pere Sarrcal, hem assc:nyalal el seu ingrés en el raller
dc Borrassà l'any 1423, la mort del mestre a finals de 1424 o principis de l'any
següent i la seva presència com a testimoni en una àpoca corresponent a un re
taule contractat a Jaume Cabrera, lliurada a Ja darreria dc 1425. D'altra banda,
en el capítol dedicat a Lluc Borrassà hem assenyalat que aquest pintor es desUi
ga per complet de la seva relació obligada amb la família Borrassà l'any 1427.
Aquesta data, en la qual es fixa el definitiu alliberament de Lluc Borrassà, res
pecte a Pere Vendrell i la seva esposa Elionor, no deixa d'ésser coincident amb la
data en què es produeix la concessió dc plens poders per part de Pere Sarreal a
Pere Vendrell. u

80. AHPR, Bernat Pi, ll ig. 18, mnn. onys 1425 1426; ). M. Mlú>URELL I MARIMON, •El pin·
tor Lluís Borrassà... », vol. Vlll (1950), doc. 329. La propcrn lccturn dc In resi dc lhccnç•aturn d'Eli 
sa Antón, la qual desenvolupa el (ema dc jaume Cabrera i la pintura del gòtic internacional a Ja Ca
talunya central, ens ajudarà a apropar-nos a la imatge artística d'aquest pintor.
81. ) . M. MADUREU. I MARIMON, •El pintor Lluls Rorrass:\ ... •, vol. VIl (1949 ), p. 53.
82. Pocs anys després del seu plantejament, ja no va ésser recolhda pc:r Gudiol1 Ricart en Ja
seva monografia del pintor Uuís Borrassà (J. GUI>IOL 1 I~CART, Borrassà...).
83. J. M. Mlú>URELL 1 MARJMON, •Addenda al apéndicc ...•, \'ol. x (1952), doc. 559.
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Com podem observar, la defunció dc Borrassà no interromp la relació dc
Pere Sarre:tl amb la família del mestre gironí, més encara si tenim en compte
que un document posterior, dc data 3 1 d'agost dc 1428, torna a vincu lar el
pinror morellà a Pere Vendrell. Mi tjançant aquest registre notarial sabem que
Pere S.trreal, mercer de Morella, atorga poders als seus fills Francesc, notari
dc Vic, i Pere Sarreal, pintor dc Barcelona, perquè el seu altre fill Andrea in
grcs~i com a aprenent de Per~ Vendrell.*' Amb anterioritat, el 22 de març de
1428, Pere Sarreal actua com a testimoni del pintor Mateu Ortoneda en la
signatura d'una àpoca del retaule dc Santa Maria Magdalena de la catedral de
Girona 1
L.a possible relació de Lluc amb la família Borrassà fins l'any 1427 i la
continuïtat dc la connexió de Pere Sarrcal amb Pere Vendrell fim l'any 1428
n:pn:scntcn referències significatives a tenir en compte a l'hora de valorar la
continuïtat del taller dc Borrassà amb posterioritat a la morr d'aquest artista.
En 1:\ nostra opinió, si bé l'esmentada persistència del taller dc Bernat Ma rto
rell es vincula a través de la formació del seu fill Bernat, en el cas dc l'obra
dor dc Borrassà, Pere Vendrell Jdmmistra, com si fos empresari, Ics contrac
taciom, posteriors a la mort dc Borrassà. Per això, i sense perdre el contacte
amb Pere Sarreal, mbcomrncta o pnctn, de forma desigual a com ho fes Lluís
Borrassà, obres amb altres pintor~, Ja que Borrassà ho havia realitzat com a ar
tista 1 no com a administrador aliè a l'àmbit pictòric. És en aquest sentit que
hem dc tenir en compte que, amb posterioritat a l'obra esmentada dc Sant Fe
liu d'Alella, en la qual Pere Sarrcal consta com a testimoni, Jaume Cabrera
conrra¡:ta dues obres per a la província dc Girona, el retaule realitzat per a un
vc1 dc Sant Joan de les Abadesses•• i el de l'església d'Olot,"' i que Mateu Or
roncda, l'altre pintor relacionat amb Pere Sarreal, contracta des dc Barcelona,
i com a pintor d'aquesta ciutat, un retaule per a la catedral dc Girona, temple
on Joan Borrassà, parent del pintor Lluís Borrassà, era beneficiar.•• A partir
d'aquestes referències creiem adient recordar l'ascendència gironina de Pere
Vendrell, els lligams familiars que aquest tenia amb la família Borrassà i la

mort, en data propera a la dc Lluís Borrassà, del seu nebot, el pintor de Gi
rona Francesc Borrassà."9
L'activitat dc Jalllmc Cabrera i Mateu Orroneda a la província dc Girona, la
podem compre nd re a partir dc la desaparició de Francesc Borrassà i la necessitat
del seu fi ll, el jove Jaume Borrassà, d'atendre els encàrrecs pictòrics dc la ciutat
dc l'Onyar."" És per això que la relació dc Pere Vendrell amb la província dc Gi
rona i en concret amb la família Borrassà, ens sembla massa suggercnt. D'altra
banda, l'explicita aparició dc Mateu Ortoneda en l'àmbit barceloní, la relació
d'aquest artista amb Pere Sarreal i la seva contractació des dc Girona, no deixen
dc produir estranyesa i donen cerra vàlua a la proposta realitzada amb anteriori
tat, segons la qual Pere Vendrell articula, des d'una vessant comercial I no pas ar
tística, una pretensió de continuïtat. Els intents de prolongar l'activitat dd taller
de Borrassà, per part de Pere Vendrell, van ésser, de la mateixa forma que va suc
ceir amb el taller dc Bernat Martorell, d'un abast cronològic molt limitat. L:t de
saparició del mestre va suposar en ambdós casos l'extinció progressiva dc la vida
del taller, la qual cosa es comprèn per la incapacitat dels seus administradors en
la captació dc noves solucions alternatives a les proposades amb anterioritat pels
caps del raller. Sobre això, hem de considerar que la cultura figurativa d'ambdós
artistes ja no tenia validesa en el moment de les seves respectives mort~.
La formació dc Pere Sarreal en el taller de Borrassà,la seva relació amb Jau
mc Cabrera en el període següent a la desaparició de Uuis Borrassà i el coneixe
ment de la imatge artística del mestre i del seu esclau Lluc, poden tenir algun lli
gam amb la proposta realitzada per nosaltres, referent a la datació tardana del
retaule dels Sants Marta, Domènec i Pere Màrtir de la catedral dc Barcelona.
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!14 1...1 transcripció publicada per Madurell 1 M.mmon no mclou la protC:ssió dc •parator•,
b qual sí que és esmentada en el don1mcnt (AHPB, Rafel dc Bruguera, llig. I, n1.1n. anys 1428- 1430;
J. M. MAIWR~II I MARIMO~, •Addenda al apéndicc ...•, vol. X [ 1952), doc. 564 ).
85
P. FRFIXAS I CAMI'S, L'nrtg~NC n..., Girona, 1983, doc. Il.
81> AHPB, Guillem )ord:l (1mjnr), llig. I, manual I, 1425·1428; J. M. MAI)UR.F.I L 1 MARI
Mll'-1, • 1:.1 pintor Lluís Borrassà ... •, vol. VIII (1950),doc . 337.
87. AHPB, Pere dc Puig,lhg l, man. 13, 1427-1428; J. M. MADURFII 1 MAR.IMON, •Ad
denda al apendicc ...•, vol. x ( 1952), doc 712.
88 Amb relació a l'execució d'a<IUCllt rc1aulc, vegeu la nora 85. Joan Borrassl era bcndicoat
dc la seu dc Girona i domer dc l'csglh1a dc Cornelli (AH PB, Joan dc Fontcubcrta,lhg I, man. anys
1419-1415, ). M. MADl'IU.II.I /1\ARJMOI-, •Addenda alapéndicc...•, vol . x [ 19521, doc 553).
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89. 1...1 mort de Francesc Borrassà dcv1a produir-se l'any 1425, ja que en data 19 dc juny dc
1425, Alfons el Magnànim fa unes conccss1ons a la viuda de Francesc Borrassà, ~brgaroda, 1 al seu
fill menor d'cdu, Honorat Borrassà (ACA, reg. 2481, f. 98 v. 1 f. 99; J M MAOL'RI-11 I MARIMOS,
•Addenda al apéndicc ... • , vol x [ 1952], do.: . 557-558 ). El parcnòu fasmhu dc Francesc Borrassà
amb Lluís Borr:\5U s'ha cregut fins fa poc que era d dc germans (vegeu J. M. MAnt IU. LI 1 M.~RJ 
MO S, • t::l p1ntor Lluís Borrassà ... •, vol . VIl (1949), p. 16-17 i l'arbre gcnalogiC dc la p 24, P. FREI·
XM 1 C.v.tr~. L 'arrgòtic a ... , Girona, 1983, p. 176-180). Més recentment, Jo~p Clara d1snngcix Gui
llem Borr:mà, parc dc Lluís Borrassi, del \CU nchor Guillem Borrassà (11 ), parc dc Francesc Borrassà.
En conseq(sêncla, aquesta :.portaci6 nega la cond1ciò dc germans d'ambdós pinto~ 1 aclareu. el vin
cle f.1mihar uisrent. Vegeu: J. CLARA, • Precisions ... • , p. 129-142.
90. jaume Borrassà era fill del pintor Francesc Borrass.~ i dc la ~eva primera esposa Caterina.
A partir dc la cancel-lació del retau le dc San ra Caterma, de la seu dc Girona, sabem dc la seva mort
en data anterior a l'any l432. Amb relació a la possible relació entre Jaume Borrassà i l'erc Vendrell,
no podem oblidar que, a banda del parentiu existent entre ambdós membre> dc la famíloa Borrassà,
Jaume estava casat amb Ca.tcnna Onyar, filla del paraire de panys dc llana Gu1llem Ony.sr. El fer que
Pere Vendrell tongués la m:ttc1xa profeSSIÓ que la del sogre dc Jaume Borrassà és una referència a te
nor en compte(). CLARA, •PreciSions... • , p 131 ). Vegeu també: P. FREIXAS 1 CAMM, L'artgonc a... ,
Garona, 1983, p. 181, not:t 60.

FRÀNCESC RUIZ

l!2

Consuirracions a l'mtorn del retaule dels Sams Marta, Domènec 1 Pere Màrtir
dc la cnpclla de Sm1ta Marta rle la catedral rle Barceltmn
1-.n el \' Col-loqui d'Amics dc l'Art Romànic, dedicar a Lts catedrals cnta·
ltiiiCS. Arq11 itecturn i Art Medieval, vam presentar un estudi en què fèiem re·
fcrència a aquest rcmule, i 1:,!1 el qual vam proposar la datació d'aquesta obra en

una cronologia posterior a l'any 1421 i també l'emergència d'un nou mes.rre al
qual denominem mestre de Sant Anroni i sanra Margarida. En aquest cstudt hem
assenyalat que la imatge artistica d'aquest pintor es caracteritzava en _«el ~à~o~
curt dc Ics figures, la manca de moviment i la presència d'una expresstó ptcton·
ca relacionada però a la vegada distant amb Lluís Borrassà••."
La ~olució dc les figures d'aquest retaule confirma una execució relaciona·
da amb la peculiar del mestre gironí però alhora dissociada d'aquesta, i plena·
ment coincident amb la del retaule dels Sants Antoni Abat i Margarida procedent
de Rubió (fig. 1O 12 i 13}."1 Si observem els soldats del Calvari i el botxí dc san
ta Margarida, ambdós del retaule dc Rubió, es constata una coincidència clara
amb cb sicaris dc la taula de la Mort de sanr Pere Màrtir ( fig. 14-16); aquesta
mateix.\ igualtat es dóna entre la fortalesa d'aquesta composició i les de l carrer
dcdtcat a sanr Antoni del retaule dc Rubió. El nombre de coincidències s'amplia
~~ ohscrvem la composictó de l'escena del turment dc sant Antoni pels dimonis,
on l'artista afronta el tema donant-li solucions de característiques similars a les
existents en la taula de la catedral de Barcelona. El vessant dc la muntanya és
aprofitat per l'arttsta per al dcscm·olupamcnr de ducs escenes que, en ~I cas dc
Rubió, d porrcn a realitzar una juxtaposició de la figura de. sant Antom, el qual
és colpejat pels dimonis i alhora és reconfortat per Jesús, mentre que en la taula
dc 1.1 Mort dc sant Pere t.tàrtir, aquest escenari s'aprofita per situar l'atac al com
pany dc viatge del sant i l'escena dc la morr dc sanr Pere.
Tot i la manca d'informació documental, ja vam assenyalar, en el nostre an
terior c~tudi sobre aquest retaule, la quasi certesa que Guillem Despujol fos el
seu .:omitent, basant-nos en diversos motius: la fundació rcalittada per ell del be·
neti.:i dels sants dominics Domènec i Pere Màrtir l'any 1408; Ics múltiples rc
lèrènCtcs al llinatge Despujol en l'ornamentació de la capella dc Santa Marta; la

Yl
F. Rt:t/. 1 Ql'F-'iAOA, •AportaCIOns al conctxcmcm ...•, p. 233.
<)2. En rcl~ció ~mb la pcculiam:n d'~qucst rcraule, hem dc recordar que en un tnici Post el
\'a com1Jcrar com a obra dels germans Serra i no dc Borrassà, en.: ara que en cena mesura va •ror¡pr
aiM:u autor ccn y-au d'auronomta: •lndceJ, onc fed~ rhroughout rhe aharptecc rhe nt<cty of anar
ris1 "hn. 1hough ol no greal prc1cns•ons, ha> had c~pcncnce m thc tllummatton of manu<cnpts. He
mnccrn> hunsclf, also, whith lamlscapc to,, great<r dcgrcc tl'un 1hc majorit)' ofhis contcmporarics.
He
ro u almcul 3 , much tmporrancc a> to rhe actor> [ ... I• (Chandlcr R.nhfon PO~T. A Hisrory
\Ol. 11, p. 302 ).
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presència del seu escut en aquest oratori, segons consta en Ics nores inèdites de
Josep Mas, i l'assistència de Guillem Dcspujol, relativa a Ics escenes del sant do
minic Tomàs d'Aquino, en la contractació del retaule de la capella de Sam Uo
rcnç de la catedral dc Barcelona, realitzada per el seu parent Ferrer Despujol. Tot
això eren indicis suficients perquè sostinguéssim aquesta convicció,9 J la qual, amb
posterioritat, ha quedat reafirmada mitjançant el coneixement del testament dc
GuiUem Despujol, redactat l'any 1414 i en el qual s'inclou una clàusula per La
qua l es gestiona la realització del retaule. 94
Si bé en un· principi aquesta datació podria desestimar la nostra opinió
que l'obra correspon a una cronologia posterior a l'any 1421, hem pogut
comprovar que aqliCSt tesrament inclou diverses dates i correccions que rela
tivitzen dc forma considerable la red:1cció del testament, ja que la darrera re
dacció és dc l'any 1428.os En el nostre anterior estudi d'aquesta obra ja vam
ressaltar diverses circumstàncies presents en la visita pastoral dc l'any 14 21
que podien fer al·lusió de forma indirecta al fet que aquest retaule no s'havia
realitzat encara en aquest any. Ens referim a la falta dc correlació entre aques
ta datació i la imatge pictòrica de les taules del retaule, al fet que en l'esmen
tada visita pastoral tan sols es faci al·lusió a una cortina i que, en esmentar la
disposició dels sants representats en aquesta cortina, es faci de forma inversa
a la que consta en Ics visites pastorals posteriors i a la que s'observa en la rau
la central del retaule que formava part dc l'antiga col-lccció Brusi.96 A .Iques
tes observacions hem d'afegir que, si bé és possible que hi hagi una errada en
la descripció dels sants figurats a la cortina, aquesta no és del tot comprcnsi

93. F. RUIZ 1 QlJESADA, •Aportacions .11 coneixement...•, p. 232.
94 ACR, Gabrtcl Canyelles, TtsrRmttJIS, 1423· 1432, ]. VALERO Motu•.:A, •Bernat Dcspujol
un destacat benefactor dc la seu de Vic•, lAmbnrd. Enudu d'Art Mtdrtval ( 1996), p. 166.
95. Al primer fu 11 del testament consten cinc dates diferents, la més tardana de Ics quals és
la del 28 d'agost dc 142ó. Ara bé, si n'observem l'últim full, on figuren els tes1imonis de Ics diver
ses redaccions, veurem que es dcvta realitzar la darrera actualització del testament en data 17 dc JUll}
dc 1428, sc=gons consta al marge Gtullcm Dcspu,ol \'a morir el 23 dc desc=mbre dc 1428 (\egeu la
nota anterior). Amb relact6 al contingut, ens sembla imercssant assen)•alar el desig de GUillem Des·
pujol dc construor en el nou claustre dels Predicadors una capella •sub invocatione santorum Mi·
chaelis, Rafaehs, Gabriclis et angclorum" i fund3r un beneficr amb aquesta advocactó, ¡xr la qual cosa
detxava, sc=gons el testament, la quantitat dc 5.500 sous. Sobre atXÒ, obsc=rvem que aquesta conces·
sió no es dcvta atorb'<lr a Guillem Despujol, ja que, mitjançant una referència dc data 18 dc març de
1424, sabem que la capella va é&ocr construïda per Bernat Saplana. En aquest document, el pintor
Pere Rovtra subscriu una :ipoca a Saplana: •pro quodm1 rctrmabulo, quod ,·obis facin ad opus \'~s
rrc ca¡xllc, quam consrruht fec:tstJs in clauslro monastcru lratum prcdteòltorcm Barchmonc, sub in·
vocauone sanctorum Angclorum Mtchaelts, Gabnelis et R.1ph(clis ) [ ... 1•. AHC!l ( DSC), Notarials,
lltg. Xl - 17, manual any 1424 del nmari l'erc Puig; J. M. MADUREII 1 MARJMO:O., •Addenda al apén
dtec ...•, ,-ol. x ( 1952), doc. 697
96 F RUt7 1 QUt.\Aí>A, •Aportacton; al concucment...•, p. 232-233
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ble.: ja que l'encapçalament dc la titulació dc la c:~pella, en la visi~a _rasroral dc
l'any 1421, tampoc coincideix amb la distribució dels sants do~nm1cs en. e~ ~e
taule, ja que assenyala «alrare sancte Marthe, sancrorun~ Petri et D~~llllCI~>.
La redacció del testament de Guillem Despujol és aclandor sobre .a!XO, ptu~
que al referir-sc al retaule diu: «sub invocationc sanctorum domm!Cl, pern
martiris et beate marrhe». ~
Les solucions de tipus borrassià dels fragments del retaule de la capella
dc Santa Marta ens fa ser favorables a considerar les diverses datacions del
tes tament i, en concret, la corresponent a l'any 1428, en què !:apartar refe
rent a ta realització del retaule apareix anul·lat. La mort de Gu1llem Dcspu
joll'any 1428 possibilita el fet que aquesta obra de la catedral de Barcel01:~
ja fos realitzada en aquest any o bé, si més no, l'cncà~rec de I~ seva exe~uc10
fos efectuat. Pel que fa al cas, hem de recordar que l execuc~o de les c~ausu
les testamentàries es realitza freqüentment en una cronolog1a força mes tar
dana a ta data de les darreres voluntats tal com hem pogut observar mitjan
çant els encàrrecs realitzats per clàusula testamentària a. Lluís Borrassà i a
Joan Mates, en el període comprès entre els anys 1420 1 1423, dates mo.lt
posteriors a la mort de Ramon de Blanes, ja que el seu traspàs es produeix
cap a l'any 1410.

El mestre de Sant Antoni i sa11ta Margarida, tma versemblant
idmtitat per al pintor Pere Sarreal
Si bé és cert que la confusa solució de la taula central i dels compartí·
ments d'aquest retaule va motivar que en el seu moment optéssim per situar·
lo en una cronologia propera a l'any 1421 , noves referències fonamenten la
redefinició d'aquesta proposta inicial i concreten la seva execució en data prò
xima a l'any 1426. Independentment del coneixemem dc les incidències es·
memades anteriorment i referents al testament de Guillem Despujol, hem dc
rcconsiderar i alhora matisar el suggeriment efectuat per Gudiol i Ricarr se·
gons e1 qun.J Jaume Cabrera va ésser l'autor d'aquest retaule ,de la catedral.de
Barcelona. La relació de l'autor d'aquesta obra amb Borrassa allunya al pnn
cipi ta seva identitat amb el pintor Jaume Cabrera, ja que el vincle d'aquest
artista amb Borrassà no és suficientment significatiu per poder comprendre les
taules del retaule dc la capella de Santa Mar ta de la catedral de Barcelona. En
la nostra opinió, els compartiments del retaule de Sant Nicolau de l'església
de Santa Maria de Manresa són suficientment explicics per desestimar qualse
vol tipus d'identitat de la personalitat artística de Jaume Cabrera amb el re·
caule de la capella de Santa Mar ta de la catedral de Barcelona, i més si tenim
en compre que el retaule de Manresa està documentat l'any 1406 i que la data
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proposada per Gudiol per al retaule de la catedral de Barcelona és la de

1410. 97
Yarza, en comentar Ics taules de Sant Nicolau dc Manresa, qualifica Jaume Ca
brera de «retardatari amb w1 ofici après, però limitat en tOt»,9~ i Gudiol i Ricart, i San·
tiago Alcolea i lllanch destaquen que «els fons arquitectònics, generalment treballats
amb laboriositat i proveïts ÚJ1ican1ent de la lògica estructural més elemental, seguei
xen molt dc prop els primitius esquemes vigents a la segona meitat del segle XIV»."" Si
ponderem aquestes observacions sobre la pintura dc Jaume Cabrera, com podem jus
tificar la idenrificació"de les taules d'aquest retaule de triple advocació amb aquest pin
tor? Uuny de ressaltar les qualitats de l'artífex del retaule de la catedral de Barcelona
al qual ja vam definir com a artista que «copia les fàccions dels personatges de Borrassà
i el resultat és una ombra de l'expressió artística del mestre on s'observa l'absència
d'aUò que li és més característio>,u10 ens sorprèn la capacitat de resolució dels dosserets
presents en el compartiment central del retaule i especialment el corresponent a la
taula de Santa Clara. La complexitat d'aquesta al·lusió arquitectòrlica, Uw1yana dels
~sq~1emes vigents a Catalunya en la segona meitat del segle XIV i submergida en el gò
tic mternac1onal, pot contradir que Jaume Cabrera pugui ser-nc possible autor. No
obstant això, altres aspectes presents en la pintura del retaule dc Santa Marta, en un
principi no justificatius de la identitat de l'autor del retaule amb Jaume Cabrera, ens
poden ajudar a intuir la inclusió de les solucions presents en aquest retaule de triple
advocació. El cànon curt i la manca de moviment de Ics imatges d'aquesta obra sí que
són característiques presents en la pintura de Jaume Cabrera.
L'expressió pictòrica del mestre de Sant Antoni i santa Margarida es manifes
ta mitjançant una imatge lúbrida dipositària de la tipologia borrassiana i al mateix
temps d'un cert hieratisme també present en la pintura dc Jaume Cabrera. Això
ens fa reconsiderar el nostre parer sobre la relació entre l'anònim artista amb la
pintura de Cabrera, i és a partir d'aquest replantejament quan s'evidencia amb
fermesa l'esmentada administració de Ja contractació d'obres per part dc Pere
Vendrell a Jaume Cabrera, un cop mort Lluís Borrassà. Si considerem l'obra do
cumentada de Cabrera i Ja relació del retaule de Ja catedral de Barcelona amb Bor
rassà, el nexe d'unió entre aquest retaule amb Cabrera no el podem comprendre
sense ten~r .~resem l'emergència d'una nova identitat pictòrica i que, segons ta
nostra opm10, bé va poder ésser la de Pere Sarreal o, si de cas, la de Pere Pcllicer.

97. La proximitat cronològica del retaule dc Sant Nicolau amb la datació dc l'any 1410
proposada per Gudiol per al retaule dc la catedral de Barcelona, exclou d'una rorma clara la identi:
tar de Cabrera amb l'autor d'aquesta darrera obra ( F. R UIZ 1 QuF~Di\, •Aportacions aJ concixc·
mcm...•, p. 233).
98. 1. YARZA, Re eau/u gòtics de la Seu de Manres11, Manresa, 1993, p. 6 1
99. ]. GUOIOL I RI CMT i S. AI.COLEi\ I 8LA."1Ct1, Pi11turagòrica..., p. 94.
I 00. F. RUIZ I QuF.Si\01\, •Aportacions al coneixement...», p. 233.
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La data proposada del retaule de la cape lla de Santa Marta dc la catedral
de Barcelona, propera a l'any 1426, defineix un Pere $arrea) amb una expe
riència e n la seva activitat com a pintor pròxima als tres anys i amb una edat pro
per:\ a Ja dels vint anys. Consegüentment, la joventut i en certa manera la im
maduresa artística podrien ser la causa definitòria de les irregulari tats
pictòri ques presents en el reta wlc: dc triple advocació, les quals certament con
trasten amb la complexa riquesa dels dosserets i de les peanyes d'aquesta obra,
especialment els rep resentats en la taula dc Santa Marta (fig. 17). 101 Les to rres
arrodonides dd dosseret d'aquesta darrera obra mostren solucions paral·lcles a
les presents en una taula, propietat de la col·lecció Garnclo, relacionada per di
versos autors am b el mestre de Torà i en la qual es representa la Verge i el Nen
:tmb sant Bernat de Claravall i sant Benet ( fig. 18 i 19 ).'"' En un recent estudi,
n:alitzar juntament amb Rosa Alcoy, relacionem aquesta taula amb el monestir
cistercenc de Benifassà i amb unes obres de la població castellonenca de Cinc
torres, .1ssociació que suposa una important reconsidcració i, tanmateix, una in
tuïció de la quasi desapareguda producció dc l'àrea dc Tortosa i Morella. 103 És

a partir d'aquesta aproximació a la pintura del nord de l'actual província de
Castelló que hem dc destaca r la procedència morellana dc Pere Sarreal, Ja
qual, en opinió nostra, significa una coincidència suggeridora per poder
explicar certs aspectes presents a la tau la central del retaule cateclralici, en es
peçial el coneixement de Pere Sarrcal dels models d'un pintor proper a Mo
rella.
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!Ol. L'edat dc Pere SJrrcal en Ics d:ttcs de rcalitzacio del retaule de la catedral dc Barcelona
nn contradiu la possibilitat quo pogués tenir un p.tpcr impol'tant en l'execució dc l'obra. Referent a això,
tot í tenir en compte la diferent capacirnt artística, recordem que d pintor joan Amigó, en una cdar
molt propera als vin t .utys, no ran snls ajudava sinó que conrractava ohres. Si tenim en compte que va
néixer al voltant de l'any 1409, les àpoques dc l'any 1432 relacionades amb el retaule dc Santa Catcri·
na dc la ,cu dc Girona i el dc la Marc dc Déu per a b capella del castell de Vilademany, Ics va arorgar
a una edat propera als 23·24 anys. Vegeu: P. FREIXAS 1 C.>.MI'S, L'artgòtic a ..., Girona, 1983, p. 180·
182. De lèt , en la cancd·lació del rcraulc dc la capella dc Viladcmany, Joan Antigó consta com a •mi·
nor ;o:v annin mmor ramen XXI!! armis• (fbidem, Apèndix documental XLVI I, p. 198).
102. Vegeu} . GUDIOL I RlCAl{T i S. AtCOlV.l BLANCH, Pi mura gòtica ..., p. 69, núm. 177,
fog. 331.
103. S'ha considerat el possible o rigen lleidatà dc la taula a causa dc l'existènCia d'una etiqueta
que assenyalava aquesta procedència en el moment dc ser adquirida pd seu propietari, el col·lccciomsrn
dc Madrid José Garndo Aida. L'associació d'aquesta obra amh la M.trc de Déu envoltada d'àngels dc la
catedral dc Barcelona i :unb les recentment aparegudes taules de Cinctorres ha mot iVllt que valoréssim
,litres propostes com la d'August Maycr, que la considera una producció dc la zona dc Terol, atè.ç el seu
valcnc•ai11S111e, o la de Post, que la relaciona amb d ca,tcll monestir situat al sud·ocsl dc X3tiva . R,,facl
Dutan va més enllà i opina que, per la relació de diverses notícies amb l'obra dc la col·lecció Gamelo,la
taula pocina procedir del monestir de Santa Maria de BeniF.t~sil. Amb relació a la taula dc la col·lccció
Garnclo, vegeu: Chandlcr Rathfon PosT, A Hisrory... , vol. 111, p. 18·21, R. DURAN i M. DURAN, hono·
grafia española de Sa11 Benumio, Monastcrio dc Poblet, p. 44·46. Rcspc,tc a l'obra de la catedral de Bar
celona, vegeu: Joaquín YAIV'...,, •Taulo cen1rnl d'un retaule dedicat a la Marc dc Déu•, a Catrrlunya me·
dieM/, Barcelona, 1992, p. 266·267. Amb relació a les taules dc Cincto rres, vegeu: Ana M. CALVO
l\1ANUI:.I., LA remwratió de pit~rum sobre ((w/n, Castelló, 1995. Per la nostra part, tot seguit dc la des·
cobena dc les pintures dc Cinctnrres i del lligam d'aquestes amb Ics mules de la col·lcccib Gamclo i de
la c:tlcdml dc Barcelona, 1•am proposar una revisió de la pintura del gòtic internacional realitzada a la zona
dels Ports, [\laestrat i terres dc l'Ebre. Després dc qüestionar .1.lgunes dc Ics hipòtc,çis vigents, l'elcv;,da
coritzacin dc Pere Lcmbrí ens porta a relacionar la seva producció amb obres d'un nivell semblant a lc.~
localiwtdes a Cinctorres ( R. ALCOY 1 PEDRÓS i F. RUIZ 1 QuESADA, •El Mestre ... ~ [en premsa]).
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Una taula dedicada a La vida de sant Pere Màrtir. Possible testimoni gràfic
per a la demostració d)t~na hipòtesi
Un nou testimoni del retaule dels Sants Marta, Domènec i Pere Màrtir
pot articular la possibilitat que aquest retaule fos executat en condicions
dc subcontractació per part dc Pere Vendrell a Jaume Cabrera. Ens referim a
l'existència d'una altra taula que possiblement formés part del retaule de Ja
capella dc Santa Marta de la catedral de Barcelona i que fins al moment ha
estat considerada com a o bra del pintor Jaume Cabrera (fig. ) 7). 10' L'assig
t~aci ó de la paternitat d'uns fragments a Lluís Borrassà i la d'aquest compar
timent a Jaume Cabrera no es pot explicar sense tenir e n compte una imat
ge heterogènia, la qual, com hem o bservat amb ante rioritat, no pot sorgir
del raonament segons el qual Cabrera adoptés les formes de Borrassà. Tan 
mateix, pe nsem que la personalitat artística de Jaume Cabrera resta força
desconeguda i que cal analitzar-la amb profunditat, més enllà de tes peces del
retaule de Sant Nicolau de Manresa, ja que de ben segur pot presentar més
d ' una sorpresa.
Les taules de l retau le de la capella dc Santa Marra dc Ja catedral de Bar
celona reflecteixen ambigüitats que podem definir a partir del coneixement de
Jaume Cabrera i d'un pintor format al taller dc Borrassà. Tot i que Ja con
tractació del retaule es va haver d'efectuar a través dc Jaume Cabrera, e l to ge
neral de les taules, lll.llny d'identificar-les amb Lluís Borrassà ens remeten
t~ajoritàriament al coneixement de la pintura del pintor gironí~ La convivèn
Cia de les dues expressions pictò riques justifica la confusió que respecte a
aquestes taules ha existit, la qual es manifesta si co nsiderem que dos dels com

~ 04. , La m~t~ca de Ics mides d'aquest compartiment ens modera a l'hora de poder fer una
afirmact6 mes definitiva. Malg.rar ai~ò. la correlació dc 13 imatge artística d'aquest co mpartiment amb
el ~cra ule catedralici és fnrça decisiva, més si tenim en compte l'absència d'altres rcfèrenr~ que el lli ·
gu111 a cap obra de J:wmc Cabrera. A més a mé.ç, la cotn cidència dc la fUsteria d'aquest fragment amb
la present en Ics altres parts del retaule i la també coincident relació ~tlçada/amplada existent cnrre
aquestes taules són concurrències que ajuden a lligar Jquesr fragment al retaule dels Sants Marta
Domènec i Pere Màrtir.
'
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parrimcnrs del rct.IUic han e~tar datats en anys molt distants i a mans dife
rems Així doncs, mentre que la taula central s'ha situat al voltant de l'any
141 O, la dispur:1 dc sant Pere Mànir amb els heretges s'ha cregut que corres·
ponia .li període 1420-1425 1, contràriament, mentre que la taula tripartida
s'ha a~~1gnar a la mà de Jaume Cabrera com a col-laborador dc Borrassà, el
compartiment de SJnt Pere es creu producte dc la intervenció directa del mes
rre g1roní.
El compartiment, catalogar per Josep Gudiol i Santiago Alcolea•os com
a corresponent a un miracle dc sant Domènec, pertany en realitat a la vida
dc sanr Pere Màmr, tal com va suposar Post l'any 195Q.••• L'escena rcprc·
senta una nau a hl deriva en què els seus passatgers, davant la inclemència
del temps i dcspr~s de llançar tora la mercaderia pesant a la mar per cvitu
el n.Hlfragi, s'encomanen a sant Pere Màrtir. El relat d'aquest miracle pro·
porc10nar per Iacobus dc Voraginc amplia la informació visual dc l'obra i
em informa que «los marineros, sumergidos en la oscuridad dc la noche, re·
currieron a vario~ )antos pidiéndolcs que los libran de un naufragio que pa·
re cia ran inmediato como inevitable [ ... ] En es to, uno de e llos, genovés dc
origen, logró :~callar los gritos y voces de la tripulación [ ... ] [ y] habló de
t:sra manera: !Compañcros! ¿No habéis oído hablar de un rcligioso de la Or·
den dc Predicadores llamado fray Pedro? Este hombrc murió hacc poco a
mano~ de los herejes, en defensa dc la fe cristiana... Vam os a implorar aho·
ra mismo s u prorccción [ ... J y nada mas comenzar las invocacioncs, apan: ·
cicron sobre la antena dc que pcndía la vela una serie de cirios enccndidos
que proporc1onaron a los marincros intensa claridad... Mas aún: sobre el
palo de la vela vieron a un hombrc vestido con habito dc la Ordcn dc Prc·
dicadorcs. Ninguno dudó de que se trataba del propio san Pcdro». 1 ~7 El
compammcnr dc la vida dc sant Pere, que pertany a l'antiga col-lecció dc la
baronessa Casscl Van Doorn dc 'ew Jerscy, reflecteix de forma àmplia el re ·
lar del miracle del retaule sense deixar cap dubte dc la seva correspondència
amb la vida dc sant Pere Màrnr, ja que la narrativa documental de l'esdeve ·
niment miraculós es totalment coincident amb la iconografia dc l'obra. Re
fcrcnt a això hem d'assenyalar que la narració del prodigi enllaça l'assassinar
dc sant Pere Màrrir amb ci moment en què aquest sant dominic protegeix
la tripulació dc la nau. Per tant, el nexe d'unió d'aquest prodigi amb l'atac
i la mon dc sant Pere Màrtir situen dc forma lògica la ubicació del com ·

). GLIOICll 1 RlCART o S. AlCOI F.A 1 RI.ANCH, Pimuragòrica ..., p. 96, nllm. 256.
Chandlcr R.11hfon I'0\1, A History..., vol. X, p. 308, fig. 116. Vegeu). A. GAYA NUNO,
lA /ll>llllra upn.iolff flum tic Etpatia, Madrid, 1958, cat. 444.
107 S. l)t LA VOAAGINlo, LA leyentia dorada, vol. 1, 2 ''Ol., p. 271.
lOS.
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partiment de Ncw Jerscy (fig. 21 ). 101 El discurs del retaule catedralici coin·
cideix amb la narrativa de Ics pintures dedicades a ~ant Pere Màrtir en el
convent dc Sant Domènec dc Puigccrdà, ja que en aquestes, a més a més
d'una escena no conservada en el retaule en la qual es desenvolupa el mira·
cic de la Sagrada Forma i dc l'exorcisme, s'inclouen el prodigi de la prèdi·
ca, la mort del sant i l'atac al seu acompanyant, aixl com l'aparició del sant
dominic als desesperats nàufrags.'"
La solució de l'escena d'aquest miracle pòstum de sant Pere Màrtir resulta
fumiliar amb la pinrura de Jaume Cabrera, i en certa forma manifesta un major
grau d'apropamen~ vers aquest pintor que la resta de fragments, més explícits del
seu record borrassià. És justament per aquesta doble imatge que, un cop plante
jada la hipòtesi segons la qual el retaule es va haver dc realitzar en dates prope·
res a l'any 1426 i que la seva execució va correspondre als pintors Jaume Cabre·
ra i Pere Sarreal, observem una il-lació que dissipa Ics incerteses i contradiccions
plantejades fms al moment. A favor de la dob le imatge hem dc destacar el fet
que algunes taules s'hagin atribuït al taller de Borrassà i d'una altra, a Jaume
Cabrera.
Amb relació a la cronologia tardana del retaule, creiem significatiu eviden
ciar-la a través de la proximitat existent entre la solució del model de dosseret dc
la taula de Santa Marta (fig. 20) i la part baixa dc l'ostensiu retaule realitzar per

108. )~ vam a.sscnyalar en el nostre anlcnor e\tudo d'aquest reuu lc la prc~ncia d'uo ccrr
propòsn propagandísnc dc l'orde domonoc a la catedral dc Barcelona, la qual sorgia ¡xr la fundació a
l'moa del segle X\' dc tres advocacoons dominiques. Aquest propòsit no el v~m creure casual o el vam
relacionar amb l'existència d'una intenció anriscmora, la qual, en rcahrat, anava adreçada al col-lccuu
jueu veí. Si tenim en compre la corrdacoó dc les omatgcs dc l'atac o la mort dc sant Pere Màrtir i la
dc la protcccoó dc la nau, la narnova anu¡ucva és patent. Aquesta correlació recorda la ontcrvcnció
de Guillem Dcspujol en la determinació dc Ics escenes dc la vida dc S<lnt Tomàs d'Aquono del rctllu·
lc de la ca¡xlla dc Sant Uorcnç dc la catedral de Barcelona o dcsuca la condició dc Guillem Dcspu·
jol com a personatge coneixedor de l'incosiu projecte propagandí~ric domonic. La mort dc sant l'erc
Màrtir, per la seva qualitat dc predicador, es pot relacionar amb la mon dc Cnst oamb l'expoacoó dc
tota possibilitat de salvacòó, la qual, en conscquèntoa, conducox a la humanorar a un naufragi en l'ob&·
curi rat dc la nio. La salvació 1an sols es por operar a traves del reconeixement i prec cap al m:lrrir arn ·
haoxador dc l'orde dominic. Hem dc recordar que la salv:ociò dc la nau o, amb ella , la dels seus tri
pulams no es va realitzar gràcies a Ics prcg:Ories de la tri¡nolacoó a diferents sants, i que tan sols va ésser
efectiva per mitjà dc sant Pere M:irlir, d qual, per la seva condició dc predicador i, per tant, dc dar·
rcr redemptor del gènere humà, va aconseguir que l'obscuritat es conveni~ en llum i que el naufra·
gi es tornés salvació. L'empremta d'aquestes imnt¡;cs, corrclative~ a la gr.on tasca anrijueva de l'orde
dels predicadors, va haver dc ser impactam en la scnsibilotnl del creient i a través d'elles és per on hem
d'encarrilar la comprensió del doble rriomf dels dominics: el foment dc la seva orde i el gradual in ·
cremem d'aversió cap al col-lectiu jueu.
109. Pel que fa :1 aquesta obra, vegeu C. CIO PRJECO, •Las pinturas murales dc la iglcsia de
Sanro Domingo de Puigcerdà•, Anaús tiet lnstiruro de ütud1os Gcruntimses del Patronato «)osé M •
Quadrado• (Girona], xv (1961- 1962) [tirada a part].
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franccs.: Artau 11 per,, l.t catedral dc Girona (fig. 22 i 23). Aquesta esplèndida
obra d'orfcbrena mamfesta una Identitat ran pronunciada amb l'esmentat ret.lll
lc dc la c:ncdral dc Barcelona que tà suggesti,•a la valoració de l'abast d'aque~ra
ncntualirar. Francesc Artau I I va contrac rar, com a argenter de Barcelona, la f.1c
n1ra dc la custòdia del Corpus de la catedral de Girona l'any 1430.' 10 Aquesta
dat.l, pmrcnor a la dc la mort dc Lluís Borrassà a fmals de l'any 1424 o a prin
cipis del següent, implica l'abs&cia dc cooperació directa de Borrassà amb l'ar
tífex argenter. No obstam això, i en relació amb la proposta realitzada fins aquest
momenr ~cgons b qual l'obra es realitza en data posterior, mitjançant una sub
conrracració dc Pere Vendrell a jaume Cabrera i dc forma més indirecta a Pere
Sarrcal, creiem interessam considerar la procedència gironina de Francesc Anau
Il, coincident, per tant, amb els lligams gironins de Pere Vendrell, la qual l'asso
cia no r,1n sols a Francesc Artau 11 sinó també a l'obrador del seu pare, l'argen
ter fr:1nccsc Arr"n I.
Un cop cx:1minada la possible re lació dc Jaume Cabrera i Pere Sarrcal a tra
vés del rcr.llllc dc la c.tpclla dc Santa Marra de la catedral de Barcelona, creiem
oporrll .:entrar el nostre estudi en la relació de Sarreal amb el pintor tarragoní
Mateu Orroneda. Malgrat això, primer desenvoluparem un fet poc valorar fins al
momenr, però que pot ésser força valuós en la comprensió de la possible conti
nuïtat del taller dc Lluís Borrassà. Ens referim a la versemblant estada de Mateu
Orroncda :1 Barcelona en el període 1425-1429.

aquesta obra, les dificultats econòmiques dels comitents devien ésser el moriu pel
qual va ser realitzada dotze anys més tard pel pintor Jaume C1rcra.' 11 El fer que
la següent referència documental de Mateu Orroneda es produeixi també a la
ciutat de Barcelona, encara que sigui esmentar com a pintor de Tarragona, in
crementa la versemblança del possible trasllat del pintor tarragoní a l'àmbit bar
celonès.'" Aquestes referències documentals que relacionen l'activitat artística de
Mateu Ortoneda amb Barcelona donen més força a la contractació del retaule de
la catedral de Girona i la incertesa és del rot aclarida a favor de la vinguda d'Or
roneda a la Ciutat Comtal. No creiem desafornmat recordar, en relació amb el
sojorn de Mateu Ori:oncda a Barcelona, la marxa de Pasqual Ortoneda a l'àrea
aragonesa a partir de l'any 1423 i el possible lligam d'aquest pintor amb l'obra
dor del seu parem Mateu.'"
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¡ojorn a Barcelona

L!.'S poques noríc1es documentals relatives al pintor Mareu Orroneda, pm
tcriors a la mort dc Llub Borr~à, són força sorprenents, ja que aquest pintor dc
Tarragona sembla que canvia el seu àmbit artístic tradicional, el tarragonès, pel
dc la ciutat de Barcelona. Amb anterioritat ja hem assenyalat que, l'any 1428,
Mateu Orroneda contracta, des dc Barcelona, el retaule de la capella de Santa
Maria Magdalena dc la seu de Girona i que en aquest acord Pere Sarreal consta
com a testimoni. Si bé en un principi podríem creure en l'existència d'una erra
da en la redacció de l documt:nt, diverses referències properes cronològicament
ajuden .1 constatar la, real ital del trasllat de Mateu Orroneda a la Ciutat Comtal
al volr,lnt del 1425. Es justament en aquest any quan Orroneda contracta un re
raufe per ·' l'església dc Sant Miquel dc Man resa, la ta lla del qual devia rccollir
~c a Baw:lona i, un cop tinalirzat, s'havia dc lliurar :1 aquesta ciutat. Pel que f.1 a

IlO I'. FRhiXA~ I C~Mr~. 1/nrr,qòrir n..., G1rona, 1983, p. 2441 356; N nF DAI MA\F~. Or
frhrrria mtnlarm mrd1t1•nl /lnralmu1 1300·/.SOO, Rarcclona, 1992, p 26.

El taller de Mateu Ortoneda a BarceiotJa. Pere Sarrcal i Pere Hug.uet
A través de les notícies assenyalades i, en especial, de la referent al contrac

111. Suposem que el monu del retard dc la rcaht7acl6 dc l'obra va c;!>Cr dc npu> econòmiC,
JJ que en el contracte que signa Ma1cu Ononcda el fusum del retaule encara s'ha d'efectuar i és a
partir dc l'elaboració d'aquest que Orroncda es responsab1htt.a dc pmur·lo. L.t sorprc~ ve donada
quan o~n·em que Cirera, en una dc ks àpoques del conJUill, ~nyala que d paga meni ~s per l'o
bra que • facio er tàccrc rcncor•. Al nosrrc parer, la fusrcna del moble cdcs1àsuc manrw no es va dur
a terme l'any 1425 1 sí que va estar inclosa en el contracJc pacl31 amb Cirera dotze anys més tard.
Aquesta aprcc1ac1ó ve rarificada per la imporranl datcrèncaa del preu convmgut, el qual ,.• esser dc
280 flonns ( 3.080 sous), en el cas dc Mateu Ortoncda, 1dc 240 llaures (4.300 sous), en el dc jau
mc Cirera. Vegeu: A. SOLER 1 MARCH, •Mateu Ortoncda, pmtor dc Tarragona•, G=tR tlt les Aru
l Barcelona) 11, núm 8 (abril 1929); l M. MADURE! I MMIMON, •1'.1 pmtor Uuis Borrassà ...•, vol.
VIII ( 1950), doc. 363; J. M. MADUREU. I MARJMOI'o. , •Addenda al apcnd1Cc •, vol. X ( 1952), doc.
736, 78.3, 784 i 785.
112. En dara 19 d'abril dc 1426, Mateu Ortoneda figura com a tcsumom en una escripm ·
rn de reconeixement atorgada pel noble Berenguer dc MontbUI (AHPB, Amom dc Banyoles, U1g. I,
manual anys 1425-1426; ). M. MADURJ,.LL 1 MARIMON, •Addenda al apcnd1cc ...•, vol. x ( 1952), doc .
707.
113. En dara 12 de novembre dc 1421, Mateu Ortoncda atorga poders al seu germà Pas
qual, el qual s'ha volgut identificar amb el Pasqual Ortoncda actiu a parttr dc l'any 1423 a Osca i a
partir del 1428 a Saragossa. La data dc la darrera referència, l'any 1460, ha fet suposar que aquest
Pa~qual pogués no ésser el germil al qual es fa referència en el document dc poder~. sino que fos fill
d'aquest. Vegeu: Chandler Rathlon POST, A Hmory..., vol VIl, p. 750-751; M. C. IAC:ARRA DUC.AY,
•l'ascual Ortoncda, pintor del rctablo dc Tar:w.ona (Zarago1.a), nucva aproxunaci6n a su csmdio~,
Bolctín del Musco e lnstituto Cam6n Aznar, xxx ( 1987), p. 19 -28. Rosa Alcoy, basant-sc en els lli·
gams presents entre la gerga dc la Marc dc Déu 1 el Nen de la catedral d'Osca i les obres del catàleg
del mestre dc la Sccuira, proposa la pos;iblc idcntilat dd mc>trc dc Itt Secuna amb Pasqual Ortonc·
da. Vegeu: R. ALcov 1 PEDRÓS, •Un proemi a Jaume 11uguct. Rcllex1ons sobre Ja pLntura en l'àrea
u.rragomna entre d 1412 i el 1448•, a jaume Hlt!JIItl. 500 1111:p, narcclona, Generalitat de Catalu
nya, 1993, p. 37-42.
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te de l retaule dc la catedral dc Gi rona, fins ara poc discutida pels estudiosos,'"
es pot constatar l'e~ tada del pintor Mateu Ortoncda a Barcelona, la qual, si te
nim cn compte la re lació amb Pere Sarreal i la procedència tarragonina de Ma
reu, lloc on tenia el seu obrador, fa versemblant que aquest pintor treballés a Bar
celona i utilitzés l'antic taller de Borrassà, de Ja mateixa manera que Pere Garcia
de Benavarri utilitzarà, segons contracte, el taller del difunt Bernat Martorell. liS
En aquest cas, no fa falta insis ~ir gai re en el paper que devia tenir Pere Vendrell
en aquest pacte, ja que sintonitzaria amb la proposta realitzada amb anterioritat,
segons la qual e l gendre de Borrassà articulava, des d'una vessam econòmica i no
.lrtística, la continuïtat d'un ta ller sense força. Si ponderem Ja fixació dc la resi
dència a Barcelona de Mateu Ortoneda al voltant dels anys 1425-1429, no po
dem oblidar el lligam entre aquest pintor i el també artista Pere Huguet, oncle de
Jaume Huguet. El fet que en data 30 d'octubre de 1424 Mateu Ortoneda ator
gués a Pere Huguet poders per al cobrament del retaule que havia pintat per a
l'església de Cabra"• i que la següem notícia documental d'aquest darrer ar tista,
dc data l dc març dc 1434,"' el situï ja instal -lat a Barcelona, genera la probabi
litat que l'arribada de l'oncle de Jaume Huguet a aquesta ciutat s'efectués amb
anterioritat a l'any 1434 i que es vehiculés a través del taller de Mateu Ortoneda
en un període al voltan t dels anys 1425-1429.
En el conjunt de notícies relatives al pintor Mateu Ortoncda no hi ha cap re
fe rència que ens permeti conèixer la seva obra. Malgrat això, l'existència de dos re
taules, el de Solivella i un petit tríptic dedicat a santa Caterina (fig. 24), signats per

aquest artista, ajuden a identificar la seva producciÓ. 118 Deixant de banda les grans
diferències existents en tre la imatge pictòrica d'ambd ues obres,119 considerem que la
realització del retaule de Santa Caterina és més tardana que la del de Solivella.
Aquesta cronologia del tríptic de Santa Caterina no ran sols és evident per l'abandó
de la potent influència de la pintura dc Gucrau Gener, sinó q ue també és apreciable
per certs detalls presents en el vestuari dels personatges representats. El mantonet
de santa Caterina, molt similar al que porta santa Llúcia en la taula central del re
taule dels Sants Joan i Llúcia del MNAC atribuït al cercle de Ramon de Mur,' 20 in
dica una cronologia emmarcada dintre de la tercera dècada del segle xv.'"
Amb relació ais contactes entre Mateu Ortoneda i Pere Sarreal i amb la pro
posta d'identificació, _p lantejada en aquest estudi, de Sarreal amb el mestre de Sant
Antoni i santa Margarida, no deixa de ser curiós que el retaule de Santa Catcru1a,
signat per Mateu Orroneda, presenti solucions en l'ambientació de les escenes i la
ubicació dels personatges equivalents a les que s'observen e n el retaule dc Sant An
toni i santa Margarida del Museu Episcopal de Vic. m En ambdós retaules, diverses
composicions són coincidents en el seu plantejament, ja que la representació de les
imatges s'efectua a dos nivells diferents d'alçada en el marc del vessant d'w1a mun
tanya. Aquesta particularitat, present en tres dels compartiments del retaule de Vic
(fig. 25 i 26), és coincident en dues de Ics escenes del retaule de Sama Caterina (fig.
27) i també en una composició del retaule de Sant Joan Baptista dc Cabrera de Ma
taró que es conserva al Museu Diocesà de Barcelona, atribuït a Bernat Martorell
(fig. 28). Malgrat la quasi simultània cronologia del retaule dc Sant Antoni i santa
Margarida amb el dc Sama Caterina i la presència d'alguns aspectes comuns en la
pintura de Mateu Ort oneda i la de Pere Sarreal, la captació per part d'aquest darrer
artista de l'art de Mateu Ortoneda no sembla anar molt més enllà. Això no obstant,
hem de considerar que per aquestes dates Pere Sarreal ja sembla tenir una imatge ar
tística més formada, la qual no és gens novedosa, però tampoc la pintura del darrer
Mateu Ortoneda deuria significar-li una decisiva empremta. 123
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114. Josep Gudiol i Santiago Alcolea apunten la possibi litat dc realitzar algunes hipòtesis, si
bé no arriben a desenvolupar-Ics: •es poden plantejar rot d'htpòresis molt suggestives a partir de l'ac
tuació dc Pere Sarrcal, ell428, com a testimoni en un rebut atorgar per Mateu Orroneda ( . .. )D'u
na banda, Per< Sarreal era natural dc Morella, Ja qual cosa estableix unes connexions amb l'escola va
lenciana, i per l'altra, havia est:tt deixeble dc Lluís Borrassà [ ... )•. Ambdós autors no fan cap
referència a la possible c.s tada dc Mateu Ortoncda a Barcelona al volmnt dels anys 1426-1429 i afir
men que la realització dc Ics obres corresponenrs a aquesta cronologia es van ctectuar des dc Tarra 
gona (1 . G UPIOI. I R!CAR'r i S. ALCOLEA I BU\NCH, Pinturagòti,a... , p. 103.
115. Vegeu la nora 44.
116. A. SOLER 1 MARCH, •Mateu Ortoncda... •, p. 80 i 89.
117. Diverses notícic.~ lliguen el pinror Pere Huguet a la catedral de Barcelona des dc l'any
1434, data a partir dc la qual aquest pintor ja fixa la seva residència en aquesta ciutat. Vegeu: F. CAR
Rf.RAS 1 CANDI, •Les obres de la catedral dc Barcelona, 1298- 1445•, Boletín de la Reat Academit< de
BumiiJ Ltrrns de Barcelona, vol. VIl, núm . 56 (1914), p. 510, nora 491; j . MAS 1 DoM~NECH, •No
tes sobre anrichs pintors a Catalunya•, Roletín de ltl Ret</ Academia de Bttenas Letras de Bar,elona,
vol. VI, núm. 45, (1912), p. 254. L'aparició dc Pere Huguet en l'àmbit artlstic català l'any 1434 f.,
Mtposar a Rosa Alcoy que aquesta tingués alguna relació amb la mort de Mateu Ortoncda, en data
proper.1 a l'any 1433 (R. ALCOY 1 PEPROS, • Un proemi a ... •, p. 41). Aquesta versemblant proposta
no conrradiu la rC<~Iitzada per nosaltres, ja que la possible arribada a Barcelona dc Pere Huguet l'any
1434 hauria <Stat precedida per un sojorn més curt en què aquest pintor es devia f.1miliaritzar amb
l'ambtent artístic barceloní.
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118. En ambdues obres figura la inscripció •matheo ortoncda mc pínxit•; vegeu ). GUDIOL
I RICART Í S. AlCOLEA I BU\NCH, Pintura.gdtica ... , p. 104, fig. 531 1 532.
119. Encara que la imatge pictòrica del retaule de Solivella té trets comuns amb la del tríp
tic de Santa Caterina, en general ¿s força diferel\1.
120. Vegeu J. GUDIOLI RICART i S. ALCOl-EA I BU\NCH, Pintura gòtica... , p. 370, fig. 553.
121. C. Rcrnis data la presència d'aquest tipus dc vestuari en el periode 1420-1430. Vegeu
C. BERNIS MADRAZO, lndumer¡taria Medieva.l Etpt<tiolR., Madrid, 1956, p. 49, làm. XXXIII, 129.
122. Amb relació al retaule dc Santa Caterina, vegeu A. SOLER 1 MARCH, •Mateu Ortone
da ...•, p. 83-89, fig. I, 2 i 9-11; j. AINIIUO, •Mateu Ortoncda, tríptic dc santa Caterina•, a Col-ltc
cionisus d'art a CataiJmya, Barcelona, 1986, p. 38, núm. 23 [catàleg].
123. La limitació d'espai del present estudi fa que, de moment, no desenvolupem la relació
pictòrica existent entre M ateu Orroncda i Pere Sarreal. Al nostre parer, cens a.~pecres comuns en la
pintura d'ambdós pintors aconsellen el desenvolupament d'aqucst:t circumstància.
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, o tcmm constància dc més notície:. dc Pere Sarrcal posteriors a l'any
progre~:.iva aparició dc Bernat Martorell en l'àmbit pictòric barceloní
, a ~igmticar un nou despuntar dc l'an i va eclipsar tota alternativa consolidada
en la pintura anterior. El retorn a les terres de Morella, u• el trasllat a l'interior dc
Catalu nya, la dcsapanció en l'ombra d'algun taller o, per què no, el seu traspàs,
son imcrrogant~ que ara per ara no podem resoldre. Si valorem la joventut de
Pere Sarreal i la prescripció ch:l seu art a les acaballes del tercer decenni del segle
xv, tan ~ols podem observar les mateixes convencions en el retaule de Sant Mi·
quel Ardngel dc la col·lccció madrilenya de David dc Mas. En algunes dc lc~ es·
cenes d'.1quest conJunt, especialment en la del Calvari, en la qual Crist confèreix
a sant Miquel el comandament dc les hosts angèliques, i en la del combat amb
els esperits maligne~. es poden advertir fàcilment forts lligams amb el retaule de
Sant Amoni i sant:l M:~rgarida del Museu Episcopal dc Vic. La continuïtat i rei·
reracto dels postul:m borrassians implica una producció quasi manierista en què
les tigurcs hum:mcs no mostren cap canvi en relació amb els models antcriors. 115

permès suggerir que hi ha escasses possibilitats que el Calvari de Solsona corre~
pongui a la taula cimera del retaule contractat l'any 1419 per a l'església de Sant
Llorenç de Morunys.
La nova datació del Calvari del Museu Episcopal dc Solsona, els anys 1423
1424, és coincident amb la taula de Sant Esteve del Museu Diocesà de Barcelo·
na. Aquestes ducs obres no només mantenen aquest lligam cronològic, sinó que
també mostren unes solucions similars dins de l'òrbita borrassiana, encara que no
les pròpies del mestre. La seva composició defineix un autor diferenciat i que
coincideix amb el del retaule de Sant Miquel Arcàngel dc la catedral d'Anvers i
amb el del Plany sobre el cos dc CrisL mort dc Pollença. L'expressió pictòrica
d'aquest autor, en les línies més extremes dd gòlic internacional català, es carac·
tcritza per la desmaterialització que imprimeix a la seva obra. Les relacions de
Lluc Borrassà amb l'àmbit mallorqul han fèt, entre altres qüestions, que consi·
derem que aquestes quatre obres corresponguin a la producció de l'esclau del
pintor dc Girona. En la nostra opinió, signifiquen l'expressió final d'una pro
ducció iniciada amb e l retaule de Santa Mari,1 dc Copons, a banda de la seva pos·
sible col·laboració en el retaule dc la Marc dc Déu i sant Jordi de Vilafranca del
Penedès. Enmig d'aquestes obres observem la seva intervenció en el retaule de
Sant Joan Baptista del museu des Arts Déc.:oratifs dc París i també, si bé de ma·
nera majoritària, en la taula de la Mare dc Déu dc la col·lccció Hartmann de Bar·
cclona. Tot l'esmentat anteriorment confirma la importància dc les anàlisis
econòmiques dutes a terme.
Les associacions del retaule de la capella dc Santa Marta de la catedral
de Barcelona amb el retaule dc Sant Anroni i santa Margarida de Vic retar·
den la proposta cronològica d'ambdues obres, les quals indiquen la produc
ció d'un membre del taller de Borrassà, al qual vam anomenar mestre de Sant
Antoni i santa Margarida. La revisió del conjunt de notícies documentals pos·
teriors a la mort del mestre gironí evidencien el paper protagonista del seu
gendre Pere Vendrell. Aquest fet, juntament amb diverses consideracions re·
alitzades a l'entorn del retaule de la capella dc Sama Marta de la catedral de
Barcelona, ha ajudat a precisar una nova visió del destí del taller de Lluís Bor
rassà un cop mort el pintor gironí i segons la qual Pere Vend rell vehicula, des
d'una vessant econòmica i no arrísric.1, la continuïtat d'aquest obrador. Si va·
lorem les noves dates proposades per a la realització del retaule catedralici
(ca. 1426), s'observa que el paradigma figuratiu d'aquest artífex té el seu ori·
gen en la juxtaposició de la imatge artística dc Borrassà amb la dc Jaume Ca·
brcra. Aquesta característica, evident en la pintura del mestre de Sant Anroni
i santa Margarida, així com l'apreciació d'altres aspectes, dels quals no és a liè
Mateu Ortoneda, han estat decisives per poder arribar a conèixer la identitat
de l mestre dc Sant Antoni i santa Margarida amb el pintor d'origen morellà
[>erc Sarreal.
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1428 La

Co11clusiom
El darrer període dc la pintura del taller dc Borrassà, parcialment cnnquit
per Ics aportacton~ anteriors, e~ defineix d'una forma més clara tot seguit d'una
qüestió que hem rracrat amb profunditat: ens refèrim a l'estudi del Calvari del
Museu Episcopal dc Solsona, que hem associat amb els contractes efectuats en ·
trc el pintor dc Gtrona i els mercaders Joan dc Llobera i Francesc Morague$.
D'aque~ta manera, l'esmentada obra ja no se situa en la cronologia proposada
per Gudiol de l'any 1419, sinó que l'hauríem de situar com a una de les darrc·
re~ obres contractades per Lluís Borrassà. Un cop més, l'anàlisi econòmica ha

I 24 . ¡,¡ lct qu~ Pere Surca.l con sn com a pintor dc Morella. en el document dc l'any 1428
podna md1car el retorn d'aqucsr artífex al seu lloc d'origen. La quasi total dc:.-aparic1ó dc l'obra ar·
usuca mcdie1 al del nord dc Castelló podria ésser una dc Ics ¡ustificac1ons dc la p~rdua dd r.l\1 re ar
mtK d'.1qucM puuor.
12S
Amb postenontat .1 la pre>emad6 d'aquest estudi hem aprofundit en la recerca. del pa·
nor.1m.• p1ctònc carni~ del pcriod~ 1425 1430 aquf iniciada, fruir dc la qual destaquem la relació del
pu11or Bern.n Martorell amb diversos arrisrcs dc l'òrbita borrassiana. En aquest tc1xil creatiu que po
drirm Jrr.ho~r ,, end.lrrcri,· lins l'any 1423 va rcnir el seu origen el rct;mlc dc Sam Joan Rapnsta del
Mu\Cu Du1cc~.\ dc Rar<clona, obra amhuYda a Martorell, i que mostra amb claredat els deures amh
1.1 dancr.l obra del cercle més proper .11 pinror dc Girona. Vegeu F. R UIZ 1 QUF.~Al)A, •lmagcn arth·
uc.1 y cconómka dc l.t pnltura cat.1lana en los s1glos del gótico•, a Catha/o,..a. Arttg6e.w m los si·
,¡¡los XIV·XV, Madnd, 1997, p. 67·110, tsptdalmcnt p. 70·72; F. RUIZ I QUESADII, •Una rctlcxi6 3
l"enturn <lcl taller dc Bernat ~brtorell a partir dc l'observació dc cerres dissemblances prc;sent> en la
seva obra• , J M•suf./àma fOR" Ama11d, Blr.:elonJ, 1997 [en premsa I·
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Ha estar en el decurs d'aquest estudi que hem donat a conèixer el versem·
blanr so¡orn dd pintor Mateu Orroncda a Barcelona, el qual no tan sols implica
el trasllat del seu raller, des dc Tarragona, sinó que és molt probable que l'apari
ció d'aquest artist:l en l'àmbit artístic barceloní estigués lligada a la mort dc Lluís
Borrass~ Sobre això hem de ressaltar que a l'hora de considerar el taller d'Or·
roneda a Barcelona haurem de tenir en compte la presència d'altres pintors com
Pere Sarreal i Pere Huguet. Les a¡)onacions realitzades en aquest estudi enri·
queixen ~ensiblemcnt el coneixement dc l'activitat pictòrica a Barcelona de la ter
cera dècada del segle xv en un moment en què l'acti\itat de Joan Mates sembla
mitigar-sc definitivament. La comprensaó dc l'expressió pictòrica d'aquest pcrío·
dc dc temps és especialment significativa, ja que ens apropa, d'una banda, a l'o·
bra del darrer Borrassà i, dc l'altra, a la producció de diversos artistes relacionats
amb el pintor gironí, però alhora distants d'ell. És aquesta darrera manifestació
artÍstica barcelonina, els retaules de Santa Marra de la catedral de Barcelona o el
de Rubió, que a partir d'ara hem de considerar com a prèvia al despuntar de l'es
claranr Bernat Martorell. Finalmcnr, no hem d'oblidar que la nova visió propo·
~ada en aquest estudi pot ajudar a entendre millor altres ambients pictòrics cara·
lans, com eb dc Girona i TJrragona.
Fig. 1. Taller dc Lluís Borrassà.
Lluc Borrassà. Taula dc Sam Esteve
de Palautordera

Fig. 2. Taller dc Uuis Borrassà.
Lluc Borrassà. Calvari de Solsona
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Fig. 6. Lluc Borrassà. Detall de la
taula de Sant Esteve dc Palautordera
Fig. 3. Taller de Lluís Borrassà.
Lluc Borrassà. Detall del Calvari
de Solsona

Fig. 5.

Fig. 4. Lluc Borrassà.
Detall del compartiment central
dc la predel·la del retau le de
la catedral d'Anvers

Lluc Borrassà. Detall de la taula de l Plany sobre
el cos de Crist mort de Pollença

Fig. 7. Lluc Borrassà. Detall de
la taula del Plany sobre el cos
de Crist mort de Pollença

Fig. 8. Taller de Lluís Borrassà. Lluc Borrassà.
Detall del compartiment lateral del retaule de la catedral d'Anvers
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Fig. 9. Taller de Lluis Borrassà.
Detall de la taula de la Mare de Déu envoltada d'àngels músics

Fig. 10. Jaume Cabrera i
Pere Sarreal. Compartiment
central del retaule dels Sants
Marta, Domènec i Pere Màrtir

Fig. 11. Jaume Cabrera i Pere
Sarreal. Retaule dels Sanrs
Marta, Domènec i Pere Màrtir.
Mort dc sam Pere Màrtir
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Fig. 12. Jaume Cabrera i Pere Sarreal. Retaule dels Sants Marta,
Domènec i Pere Màrtir. Miracle de sant Pere Màrtir

Fig. 13. Pere Sarreal (mestre de Sant
Antoni i santa Margarida). Retaule de
Sant Antoni i santa Margarida de Rubió
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Fig. 14. jaume Cabrera
i Pere Sarrc~al (mestre
dc Sam Amom 1
santa Margarida).
Retaule dels Sants Marra,
Domènec i Pere Màrtir
de la ca tedral dc:
Barcelona. Detall del
comparnment dc la Mort
de sant Pere Màrtir
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Fig. I S. Pere
Sarrcal (mestre de
Sant Antoni i santa
Margarida). Detall
del Cal vari del
retaule dc Rubió

Fig. 16. Jaume
Cabrera i Pere Sarreal
(mestre de Sant
Antoni i santa
Margarida). Retaule
dels Sants Marta,
Domè nec i Pere
Màrtir dc la catedral
dc Barcelona. Detall
del compartiment dc
la Mort dc sant Pere
Màrtir

Fig. 17. Jaume Cabrera i Pere Sarreal
(mestre de Sant Antoni i santa
Margarida). Retaule dels Sants Marta,
Domènec i Pere Màrtir de la catedral dc
Barcelona. Detall del compartiment dc la
Mort dc sant Pere Màrtir

Fig. 18. Mesue dc
Cinctorres. Pere Lcmbrí
(?).Taula dc la Marc dc
Déu amb sant Bernat i
sant Benet
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Fig. 19. Mesuc dc Cinctorres.
Pere Lcmbrí (?). Detall dc la
taula dc la Marc dc D~u amb
sant Bernat dc Claravall i sant
Benet

Fig. 20. Jaume
Cabrera i Pere Sarrcal
(mesuc de Sant Antoni i
santa Margarida).
Retaule dels Sants
Marta, Dom~ncc i Pere
Màrtir dc la catedral dc
Barcelona. Detall de la
taula dc Santa Marta del
compartiment central
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Fig. 22. Francesc Artau Il. Part baixa de
l'ostensori del retaule de la catedral de Girona
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Fig. 21. Hipòtesi dc reconstrucció del retaule dels Sants Marta Domènec
i Pere M~rtir dc la capella dc Santa Marra a la catedral de Ba;celona
(Francesc Ruiz i Quesada)

Fig. 23. Francesc Artau Il. Detall de la part baixa
de l'ostensori del retaule de la catedral de Girona
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Fig. 24.

Mateu Ortoneda. Tríptic de Santa Caterina

Fig. 25. Pere Sarrcal
(mestre dc Sam Antoni
i sa nta Margarida).
Compartiment del
retaule dc Rubió.

Fig. 26. Pere Sarrcal
(mestre de Sam Antoni i santa
Margarida). Compartiment del
retaule dc Rubió.
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Fig. 27. Mateu Ortoneda. Compartiment
del tríptic dc Santa Caterina

Fig. 28. Bernat Martorell.
Compartiment del retaule dc Sant Joan
Baptista dc Cabrera de Mataró
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