UNA REFLEXIÓ A L'ENTORN DEL TALLER
DE BERNAT MARTORELL A PARTIR
DE L'OBSERVACIÓ DE CERTES DISSEMBLANCES
PRESENTS EN LA SEVA OBRA
Una ren exión ento rno al taller d c Bernat Ma rtorell a
partir d c la obscr vació n d e cic rtas d esemej a nzas pre
sentes en su o bra. El conjunto dc pintura., atribuido al
pintor Bernat Martorcllmuc.,tra c•crta\ diferencias que no
puedcn 'er cntcndJda' a travé' dc 'u C\Oiución artí.,tica.
En c<.tc c"ud1o trmamo., dc evidenciar la importancia de
\U taller. partiendo dc la' obra' m;h genuïna.' de Marto
rell. l.:.n c"e \Cnlltlo lo' rct<tbhl'> tlc San Jorge ) de Santa
Maria del Mar. entre mro,, pucdcn ayudar en el acerca
m•cnto a la p1ntur<t m;h prop1a del arll\ta y al concepto de
obra mac.,tra.
E\ta apro,•macu)n. a'>Í como la rclcctura dc la tlocumeñta
d6n >dc la pintura atrihllltl<l a Martorell. favorcce la per
ccpción tlc tlctcrmimuJm, <I\pccto' relati' o~ a ~u obra y a
la dc alguno' m1embnh tlc 'li taller. entre los que debie
ron tlc~tacar Ramón l\crn, Jaume Romeu y probahlemen
te Pere E"aparra y alguno' dc lo~ arti\ta\ activo~ en Ara
gón en ticmpo~ del arwhi\patlo tlc Dalmau dc Mur.
La importancia tlc Bernat Martorell en el segundo euarto del
siglo xv queda rcflejada no tan ~ólo por Ml pintura si no
también por la irratliación dc ~sta m<ís alia dc los límitcs
tlc Catalu iía.

A reflectiou aboni tlle worhllop of Bemat Martorell from
tll e ohsen•atiou ofcertaiu tli~similarities in llis protluc
tion. Tllt• \l'I of pwnting1 tllat a re altrihuted to Bemat
Martorell 1lu11n cuUti11 differt•nn•l 11 hieh camwt he Llll ·
dentoml thro11Kh lli1 m1n arti 1111" e¡•oltllwn. In thii .1111dy
1n• try to dnno.\/H/11' tlw nn1mrtance of llis IHirkshop
wking li\ a \Wrt pomt tlu• 111011 1/l'lllline pmduction.\ of
Martort•ll. In tlli1 ll'nlt'. tllt• ctltariiUTl'\ of Salli Jo rdi and
Sanw Mana del Mar. cmwng otlu•n. can help lli 10 ap
proach tht• 111011 pa1onal pamllng /11 tlli1 artist mul the
concep/ ofmmu•r pine.
Thi.1 ol/lloo!... a\ 11dl CII tllt' re e\amuwtion ofthe documents
allll the pamtmg.\ 11\crihetl w Martorell. impr<ll'es tlte
perception of n •rtwn tl\flt't'H related to ln1 m1n pmduc
tion wulthe traí/.\ jmm llllll<' memben of !tiJ wor!..slwp.
Amm1g them, 11"1' co111d llll'lltum Ramon l~ern. Jaume
Romeu wul. prolwhl\', Pae l:..ICalwrro wul some of tlte
arti.11.1 ll'or!..ing i11 Arago11 111 tlw timei u·hen Dalma11 de
~
Mur wa.1 archhi11111p.
The relewmce l~{ Marwrell in tlw secmul quarter ofthe 15th
celllury arises 11111 o11ly .fmm hi.1 flliÍIIIÍIIX~ hut als o from
hi.1 paintin¡.: .11111W.I'1ÍIIg Catalonia ·s límits.

L'obra pictòrica dc Bernat Martorell, malgrat que
conté e ls model<, dc la pintura del gòtic internacional.
inicia una nova etapa que ha c-.tat anomenada segon
internacional. La '>Oiució de le., e\cenes, el moviment
dc Ics figure'>. la cura en el detall. el delicat llenguatge
del gest i. en general. la tinor pre.,ent a l'obra de Mar
torell alte ra el<, model., anterior\. més interessats en el
contrac,t dc color'>. f:.n les darreres produccion'> de Ber
nat Martorell. amb la irrupció del'> models flamencs
derivat\ dc la pintura dc Van Eyck. introduïda aCata
lunya pel pintor Lluí' Dalmau. el meMre potencia la
preocupació pet... acabat., i per Ics tc,turcs pictòriques.
Martorell era till d'un carni...-.er i \a néixer a Sant
Celoni al voltant dc l'any 1400. Si bé la iniciació ar-

tística d'aquest pintor no està documentada. diversos
investigador<> han a~!>enyalat punts de contacte amb
l'escola tarragonina i. més concretament. amb Ramon
de Mur. Així. els compartimctll'• con<.,ervats del retau
le dc Guimer~t. la millor obm real ilLada per Mur. és un
dels referent!. més intcres\ant., a tenir en compte en
l'aproximació a ls inici., pictòrics dc Martorell. La seva
primera dada documental correspon a l'any 1427. on
ja lla\ or<, .,•e!>mcnta com a pintor actiu a la Ciutat
Comtal.
La mort dc Lluí., Borra.,.,à i la del seu nebot Fran
cc'\c al voltant dc l'any 1425. així com el progressiu
esgotament del taller dc Joan Mates. implica l'arriba
da dc divcr...os artl\tC'> a Barcelona. Mateu Ortoneda,
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Jaume Borraltsà i probablement Pere llug uct, establei
xen contacte!. amb alg uns me mbres dc l'obrador dc
Borra~sà, Lluc i Pere Sarrcal principalment, i articulen
l'etapa prèvia a la con!.olidació dc la pintum dc Bernat
Martorell. Aq uc~t cerc le artístic pogué innuir en r eta
boració del retaule de Cabrem dc Mataró, conjunt que
~' ha considerat com una de Ics se ve~ pri mere~ obres, i
aquell que canalitta la primera remodelació dc la pin
tura de Martore ll un cop instal·lat a Barcelona.'
Durant mo lt dc tcmplt. pel fet que cap referència c~
crita coincidia amb cap dc lc obres con-.crvades. Ber
nat Martorell era conegut com a M c~trc de Sant Jordi ,
nom que el lligava a la ~eva millor obm, el retaule dc
Sant Jordi. A partir dc la de coberta del contracte del
retaule de Sant Pere dc Púbol, actualment al Museu
d 'Art dc Girona, es va poder identificar ranò nim
Mestre de Sant Jordi amb aq uest artista. ~ La data del
contracte d'aquesta obra g ironina dóna a conèixe r
l'expressió pictòrica del Martorell dc final!. dels any!.
trenta i d'inic i-. del-. quamnta.3 Més tard. -,'han associat
diverses referèncic~ documentals amb algunes de les
obres del caiàlcg dc Martorell, Ics quals, mal gmt que no
tenen la c laredat obru-docume nt present a Púbol, aju
den a enriquir e l coneixement dc la seva pintura. Així, e l
retaule de la Marc de Déu amb Ics quatre virtuL'i teolo
gals. obm conservada al Museum of Art dc Filadèldia,
ha estat lligat amb un pagament dc l'any 1437 que fa
al·lu-.ió a un retaule encarregat per ordre dels diputaL'>
del Geneml dc Catalunya per a l'església prioral de
Montsó.4 D'aJtra banda, djversos autor!. han relacionat
aquesta dan·cm obra amb Ics taules dc l'esmentat retau
le dc Sant Jordi, con ~crvades a l'Art lnstitutc de Chica
go i al Louvrc, i han proposat com a data dc la seva exe
c ució per a la Gcncmlitat de Catalunya r any 1436.~
Hnalment. Martore ll C'> degué e ncarregar dc la pintuI. F.b inic•~ 1el pruner dc~cmolupamcnt dc la p1111ura de Ber·
nat Manorell c~ta n mé~ o mcny' relacionat~ amh Borra~'à i. tamhé,
amh el Me,trc dc Glorieta. lligams que dc~mulupem a la no~tra
IC\i ductoral UllÍ\ /Jlllrtl\\ll i t•f \rtl wffer. Vegeu I'KAN( LS(' RlJ I/ I
Qt.,t \1\t>A. «lmagcn ani,llca y cconómica dc la pmtura catalana en
hi\ \lgJo, del góuco" '' Cmfra/oma. A ne Coltell l'li fm 11gfos XIV
À 1'. Madrid. El Vl\o, 1997. p. 67-80. C\J'ICcialmcnt p. 70-71.
:!. Per al pmcé'> d'•dcnulïcació del Mc\lrc tkl retaule de Sant
Jord1 amb e l pintor Bernat Martorell. vegeu A<·"'"' Dt.,R ' ' 1SAN·
l'I Kl. Barcelona 1 fa \t'l'a H111ària. Barcelona. C'urml, 1975. 111. p.
74 78.
J. El' capíto ls dc la contractació correspo nen al 14:17 i. en reia
c1n a l'acabament dc l'uhm. al rcver' del retaule Iu llgura J;¡ d:ua dc
7 dC JUll) del 1442 Per a la puhlicació del contr.ec tc vegeu AGUSI(
()t., I(\"' I S \l'oPI RI , n/ \1/flrtl, Il. 2. p. 88·89, Il. 17
4 M \R\ GRt/ 1 \IW, • An 1tknulica11on ot ManurcJJ';, Com
m""on for the Aragonc-c Curt\• a Tire An Bufft·lm. JUll} del 1982.
p. 111-314.
5. MAR\ GKt/ / \KI>, • La provenancc du rctablc tk ,:11111
George' par Bcmardo Martorell. Nouvcllc hypothc'c" a /..n Rel'lle
duiAm••re l'I dt•.\ M1111'1'' tft• 1-rcmce. 198:1. 2, p. 89·96. A111aud.1'1Cr
una ;ehr;e via arriba a lc' matci'c' concl u,ion,, JOAN AtNAUU r>t
I 1\'>ARll', La (IÏ/1111/'tl clllofonll. De 1'/~spfentfor dl'l Gtittc al Barroc.
Barcelona. Sl. ira Carrogg1o. 1990. p. 80.

ra del retaule majo r dc l'església dc Santa Maria del
Mar entre e ls anys 1435 i 1447.6
El retaule de Púbo l no tan ~ol s mostra la pintura de
Manorcll e ntre e l-. any' 1437 i 1442 'inó que é~ una
referència imponant a rhom de fer una aproximació a
la c ronologia de l'ampli catàJeg d'obre' atribuïdes a
aquest anjsta. En relació a això i a causa de la ràpida
evolució de la pintura dc Martore ll , s'han dc conside
rar eb contactes artístics d'aquest pintor amb altres ar
tistes i e n especial amb Dcllo Dc lli, mestre italià que
l'any 1433 ja treballava a la Penín<.,ula.7
LI ~ OBRES MES rRr S DL 8ER Al M ARIORU l.
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La composició madura que Martore ll mostra en el
retaule de Sant Jo rdi é' la més genuïna dc l'arti!>ta.
Malgmt que s'ha propo'>at la col·labomció d'un altre
pintor en la rcali11aci6 del retaule dc Sant Jordi. s 'ha
dc tenir present el comitent d'aqucMa obra. la Genera
litat dc Catalunya. la ~eva advocac ió, així com la des
Jinació del retaulc.11 Bn aquest sentit, creiem que el re
taule de Sant Jord i pot ser una obra totalment
rcalilLada per Martorell i a l'igual que e l desaparegut
retaule de Sant Marc dc la catedml dc Barcelona. el de
la Verge deb Con-.cller-. dc Lluís Dalmau o e l de rE
pifania de Jaume lluguct, ésser una dc lc-. cscasse'>
«Obres mcsLrcs» en lc' quals e l taller participà de ma

6. Une• fotografie~ dc duc~ taulc~ d'aquc't conjunt. de\trui
dc' qua" totalment e l 19~6. c\ldcncicn la p111tur.t del darrer Mar·
torell. Vegeu J UN'< Al "'AI n. Jo~l GUOIOI i f -P. Vt WIU(. Cauífo
J:tl 111111111111elllaf de l..\fH/1111 /.,¡¡ Ci11dad dt> llandtmll. Madnd. Con
-c.:JH ~upcrior dc h11 C'>llga<:JOilC' C•cmílica,, 1947, làm1nc., 7~5
1746.
7 Mllpnçanl una rccJ¡¡macJú. realitzada l'any 1433. del pmtor
dc Surdcnya Amhr(l, Salaru contra Del lo Del h. en la qual e l primer
atorga poder~ a Manorc ll, 'cmbl¡¡ deduir-~ la reluc1ó d'aque~t ar
ti,ta ;unh cb pi mor- italiml\. Molt probable me nt. e l conc Jxc me nt di
recte dc la pmlura norcnllna per ohra dc Del h. urlt\ la que a panir
d'una data proper¡¡ a l'all) 14W 11in\ a 1442 'a 111tcncn•rcn la pin·
tora d'algun' compannncnl\ del retaule maJor dc la Catedral Vieja
dc Salamanca. \U -er una mnucncla imponanl en la ()0\lCrior e'\
pre"ltl p1ctbrica d.: Mannrcll Ln relació a aque,tc' pmturc' tkl re
l.Julc dc Salamanca \egeu M Gü\11 / MORLM>. • M.•c,tre icolau
Horcntulo} ~u-. ubr.t.' en Sal,unanca .. a Anllim I lpml(l( lfe Arle \'
Arqm·olo~:ía. Madrid. 1928. p. 5·24 . làminc' 1- I.XXII i F. JAVIl R
PAN I ·KA CUtVAS. F:l rt•ltlllfo tft•la Cmedruf Vii'Jll .1· /a pllllllrtl J:Óii·
¡·a uuenwcionaf en Saftmumclt. Salamanca. Ccntw dc E'>tudios Sal
nuntinll\, 1995.
8 1~11 l'anàll\1 dc rc..plcndld retaule dc Sant Jordi !Uillhé ,·ha
pmpo,at la mtcnCilCIÓ d ' un cnl ·lahorador COI\CI\cdor dc la pmtura
\itlcnc¡ana propera al \UJXhal Marçal dc sa., del retaule tkl Cente
11ilr dc la Ploma. Jo \Olt/'. Y \R/ \ Lln \Cl s. La pllllllrtl l'li Earo¡><t.
Úlflllllltrtti'Jpmïofa. M•J:•.llccta. 1995. p. 1:!1 M¡¡Jgratla prc~n
CIUd'un fon c>.prc~\IOnl'mC prc,cnt a lc~ taulc' dc Sant Jord1 que
JXll ler vcr~cmhlanl aquc.,ta prupo,ta. :.cgon' Iu 11<l,ll'a opinió JXll
ju'>tlficar e l coneixement per part dc Martore ll dc la p1ntura valcn
cwna. o fin, i 101 la dc hlnl\ mc' llunyanc\. però 1111 un plica la intcr
\CIICIO impon:1111 d ' un altre <1111\ta.
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nero limitada. Mitjançant e l contracte de l retaule de
Sant Marc dc la catedral de Barcelona i comparant-lo
amb e l de Sant Jo rdi no tan <.ols es pot deduir la da ta
d'elaboració d'aquesta darrera obra, sinó que també
~'ev idenc i a l'alt coM econò mic que el comitent està
disposat a pagar pel retaule catedmlic i.9 En aquesta
voluntat de potenc iar la imponància de l'obra s ' asse
nyala que e l fustam de l re taule havia de ser de roure de
Flandes, fu sta poc utilitzada com a supon pictòric a l
Principat a causa del seu a lt valo r econòmic.
Molt pro bableme nt, e l re taule dc Sant Jordi de la
Generalitat dc Catalunya, pi ntnt per Martore ll, i el de
la Mare de Déu dels Consellers de la Casa del Consell
de la Ciutat, executat per Llufs Dalmau, van re alitzar
se amb roure de Flandes donada Ja seva significació
institucional, mentre que en e l re tau le de Sant Marc, el
gremi dels sabaters devia utilitl ar aquest suport per re
forçar la seva imatge a la catedral dc Barcelona.
A l'anterior g rup «d'obres mestres» s' ha d ' afeg ir. la
tasca pictòrica e fectuada per Martore ll e n e l re taule
major de la Seu de Lle ida, actualme nt desaparegut,
però de l qual es té notíc ia de l'actuació directa del
Mestre, amb les col·laborac ions discretes de Jaume
Ferrer, de Pere Teixidor i de Joan Conille:,. 10
9.

Sl\t.VAOOR SA..,PFRF'

MIQl;fl. Lm cuatmcemistas cota/a·

nes. Historia de la flllllllrtll'll Catalmia e11 el s1glo XV. 2 vol.. Bar

celona. Tipografia • L'Avenç•, 1906. I. p. 180-183. En relació a
aquesta obra \egeu Jo,"' All'oAUO r F.-P. Vr KRIÍ...capilla de Sant
Marcos" a Lu Pmtura Rtillctll'tlla ¡·atedral de Barcelona. Barcelo
na, 19-t0-19-t2 (e\rudr rnèdll).
10. Aca;sri Dt RAN 1 SA'IPI Kl. nt. ~upra. n. 2. p. 122. Recent
ment. gràciC\ a la revl\ió d<x:umental de l'Arxiu Capitular dc Lleida.
s'ha augmentat el nombre dc relcrèncre' relatrve., a le-. fei ne'> e'ccu
tades per Manorell al retaule oc Llcroa. ai~• com e l oc la seva relació
amb Rafael Dc\torrcnt\. I· Ri\Ntl ~( Frr ( y e \KMfN BFRl;A8É. «L'es
rada a Lleio;~ oc Bemat Manorell i Raf:Jc l Gregori i la policromia del
rernule major oc la Seu Vell a» a l.tlnt.\ Amoetrus. Bellarerr.t. 1997.2.
p. I03- 110. En relació u l'e ncàrrec ICt a Man orell per pintar el retau
le major dc la Seu dc Lleida. obra duta a tennc per Bano meu Robió
.:ntre cb any~ 1360- 1362, ens criden l' atenció diver.;os aspectes que
lenen a veure amb el~ motiu~ pel' quals ~· hu d it que es manà despin
tar el policromul realit1at entre els anys 1382- 1383. El termini exis
tem emrc aqucsh treball' i eb reu lillat' per Martore ll, probableme nt
entre e ls any~ 1440 1442. e n' ;,cmbla ma\\a cun per j ustificar la im
portant despce~a dc 11 .633 ~ouo, i 8 d iners percehuL~ per Manorell.
l'any 1441. É'> per aq uc;,ta raó que creiem molt probable l'execució
de l'ampliació del retaule I'"' arrib:Jr a ocupar tot l'e'>pai ab~idal. en
els anys previ' al 1440. Aque,ta ~c~mblança. ja a\..enyal;~da per
Monl'>crrat Macià. pot tenir -.cntll \1 tcnnn en compte que en aq uestes
date\ l'c\truciUra del retaule maJOr podria con!>idcrar-;,c antiga. Lc!>
de;.igualtat;, C)(l\tent' entre la pan del -.eglc antenor i l'afegida ~í que
poden jU'o.tificar la nnponJncra dc Iu dc,pe-.a efectuada i el renom del
pintor e-.collit En un e;,tuor encara pendent dc publicar. Ma Ro\3 Ma
note. documem:J l'c..rada a U crda oc l'c-.cultor Pere Joan. autor del
retaule maJOr dc la catedral dc Tarragona entre eh any~ 1426 i 1440.
Segon' Mont;,crrat M:~era, podria -.er que aquc\ta eMada cstigu6. 1\.'
l:Jcionaoa amb rc,nlCntaoa .tmplrJCro del retaule: vegeu Mo'<TSER·
RAl MAUÀ 1 Got•. • Bartomeu dc Robro. La repmb:~eión de Adan)
Eva• a Cmlwlmlia. Artl! Gtit1w t'li lo.\ \/!(lm X I V-XV. Madrid. El
Viso. 1997. p. 134- l'llt MA IUA ROS\ MA'IOIL 1 CuvrLu:s. El retau
le ma;or de la cmedral de Tarrago11a. obra de f'elcultor Pere Joan

(en prem,a).
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Una de les obre!. mé!. importants executades per
Martorell va ser la de l retaule major de l'església de
Santa Maria de l Mar. A través d' una notícia de l'any
1435, en la qua l e ls obrers d'aquest temple li e ncarre
g uen la pintura i e l daurat de duc:, taules del re taule
major, i gràcies a la conservació fin s al 1936 de dues
pintures on es re presentava la Resurrecció de Crist i la
Pentecosta, sabem que la comanda fou enllestida per
Marto re ll. 11 Ma lgrat això. l'esca:,sa docume ntació re
lativa a aquest retaule ha moti vat que no s' hagi apro
fundi t e n l'estudi de la que de be n segur va ser una de
les millors obres pictòriques dc la primera meitat del
segle x v. És per aquesta raó que vo le m realitzar una
re lectura de Ics rc ferènc ic!. documentals ja que. segons
e l nostre parer, pot ajudar a c larificar diversos aspec
tes a l'ento rn d' aquest re taule. En primer lloc, si bé e l
document de l'any 1435 no més fa menc ió a la coman
da dc ducs taules, es pot deduir, a partir de la clàusula
de la penalització per la manca d'execució de l' obra.
que la contractac ió de l retaule majo r de Santa Maria
del Mar degué te nir lloc e n una data anterior a la de
l'any 1435. El document en qüe~ tió, doncs, correspo n
dria e n realitat a la comanda d' una part de l'obra, raó
per la qual no !.'c\menta e l preu de l'encàrrec i sí e l dc
la penalitzac ió. L'alta valoració de la :,anció. 2.000
sous, no pot fe r referè ncia no més a l'obra contractada
en e l document i re me t a l'execució pictòrica de la to
talitat de l retaule, <.obrctot si tenim e n compte que
aquesta quantitat '> Uperaria e l valor de les pintures
pactades i que obres més costoses. com l'execució de
la to talitat del retaule maj or de Sant Agustí VeU. va te
nir una pcnali11ació de 2.200 :,ou<.. La manca de cor
respondè ncia c ro no lògica, ja apuntada per Gudio l.
que existe ix entre lc!. taule!. conegudes, més properes
a ls darrers any~ dc la primera meitat de l segle xv i la
de l'any 1435, afavoreix la versemblança d' aquesta
apreciació. En la nostra o pinió, les dificultats econò
miques que van envoltar la contractac ió dc l'esme ntat
retaule dc Sant Ag ustí també són en aquesta ocasió e l
principa l mo tiu dc la di latació te mporal e n l' acompli
ment dc l'obra del barri de la Ribera. És per aquesta
raó que l' any 1449, dos anys després de finalitzar-se
r obra pictò rica. e ncara e~ devia al tallista Mac ià Bo
nafé, pel fustam de l retaule, la quantitat de 5.000 sous,
xifra prou signi ficativa per a adonar-nos dc la seva im
portà n cia .' ~

Il . Cn aque\1 document. dc data 25 dc gener del 1435. Semat
Manorell -.igna un convenr amb el' obrer- dc Santa Maria del Mar
per a I;~ pmtura dc duc' taulc' 1 dc do' prlar- del rct;~ule dc l'altar
maJor d'aquc;,ta c~glè\la. Ac.t '>li Dt RAN r SA,PrKr. nt. jupra. n.
2. p. 117. De le' duc' taulc' oc I':Jnllc rct;~ule oc Santa Maria del
Mar. nomé' ,·ha con\CI'\;ll un lragment dc la pmtura dc la Pente·
costa. el t¡ual ha c ..tat re't:Jur.Jt pd Sc!'\ er de Con-.cl'\acró i Re..rau
ració de Bén' Moble' oc la Cicncrahtat dc Catalunya.
12. Lc\ or fieu llar.. cconòmrquc' t)UC van envoltar l'e~ecució del
retau le major oc Santa Mari:1 oci Mar e;, poden observar clarament
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Més enllà dc la proposta realitzada i malgrat l 'e~
cas!>etat de la documentació referent a l retaule major
dc Santa Maria del Mar, encara podem apropar-nos
mé\ a la seva morfologia. La visita pastoral que es fa a
aqueM temple, en data 7 de març de l'any 1548. ens in
forma que era una obra mixta dc pintura i d 'escultura
en la qual la Marc de Déu ocupava la po-.ició central i
als seus peus hi havia Ics cscullurc!. dc sant Andreu i
sant Joan EvangcliMa. Als costats <.l'aquest grup es
c ultòric s'emplaçaven diverses taulc\ pintades e n què
eren representat\ el-. Set Goig\ dc la Vcrge. 1 ~ A partir
d'aquesta re-.scnya i d'una àpoca -.ignada l'any 1447
pel percussor folií auri et arge111i Alard Plaça, es pot
deduir que cada una de les figure'> central-. eren coro
nades de pinacle'> o cspigues. 14 Finalment. per mitjà

mitjançant el \CU pmcé' dc contractació i l'ampli període dc tcmp<,
tran\corregut. Ai,o. la manca dc <oolvència. ohIiga eh ohrcrs a frag 
mentar la rcaliu<tció dc l'obr.1. En un pruner moment <, •cncarreg<~ el
lu,t;lm a Macià Bona té. ~n'e oblidar e), problemes pel 'eu abona
ment: dc!>pré<, C\ \Ol ht:1ta la pmtura de J'obr<t per taulc' a Bernat
Martorell i. per úlllm. l'or pel daurat dc l'c•.~ructur<t e' pacta amb
Alard Plassa. Més-enllà dc lc!> dilicultat\ ccom)miquc~ que va tenir
el grem i deb Blunquc.:r' per a l'abonament del retuu lc dc Sant Agu'
IÍ. recordem l'cncilrrcc lraceionat a Jaume lluguct del retaule dc
Sant Bemardf i I'Àngc.:l Cu,todi de la catedral dc Barcelona. vegeu
J<MQLI\1 G"RRIG' 1 Rll RA. •Retaule dc Sant Bcmardi 1l'àngel cus
llldl • a Jaume Hur¡ut'/ 5tXJ cm\''· Barcelona. Generalitat dc Catalu
nya. 1993. p. 181.
Il. La ,¡,¡t¡¡ pa.,toral del 15-t8 de..cnu el retaule major dc la
manera :.cgucnt: •S11¡H.>r tlta11m altart' (ma¡111) t'\t retabulum mag
1111111 fiJ:nl'll/llf)lt[C/IerrÍIIILI/11 depÍCILIJ/1 111 1'1111111/CdÍII 1'.\1 VIIWJ111 Vir
xini\ Marie, de httlto. c11m .1110 filio benedirto in hmchii.l .\llis. 1'11111
mante/lo exbrodato li••ido. et illud dictifilit sui bt•llt•dicti ex em/em.
ctlllt 111is diculematÍ\ e.\ arge1110. cum aliqmhtt' 1telli., ;, circuit/I N
in pede imuxim1 Virgili/\ Mane l'idelicet, 111 {)(11'/1' ttbi decallfafllr
I.Hmgehwn eH Imago .\1111Ut Andue. de Imito. 1'\ h!itW, t•t in latre
l.¡mtole est lma¡¡o Sanut Joamus E•·all.l/t'lt\11'. dt Imito, eriam de
li11110. Et ill/(l(erihll\ titeti rt'falmili eff ¡/¡·pil·w hi1toria septem gtm ·
diorwn Vírgini1 Marit·. t'I in¡1ede dicti rewlmli e\t depicw Pm1w
Cltn\IÍ. Et mpra dicfllllt rt·tabulum e\1 t¡lllll'dam l'llrtÍiw magna
ttfha enctmyÍSSalll.fJO\IIalllt¡IIOdam tontll. fA l'li rtf dtC/11111 aftare 111
t¡twrttr pi/aris stmt t¡llafllr imagines de lm/ro. dt•¡¡u·tae. l'iddicet. 111
ftttt•re [;,•ange/ii .111111 vma¡¡im•s Sancti Petri l'I Smtele Cluuarine. er
111 lateribuf Epi.\lolt• \1111/ vmagine.\ stmctt Jacoht t'f heate Magda/e
ne • Arxiu Epi~copal dc Barcelona. vol. 37, dc Vl\lla. fol. 4. BoNA·
~ 1 "< 1 L RA BASSfGOO \ ' A \lt(,Ó. Sama Mano dt• lo Mor. Mmwgra
fw Htnórica-Artiwm. Barcelona. lndú\tric\ Gr'.1nquc<,: Fills dc J

Thomas. 1927. Il. p. 473. Po\!>iblemcnt do\ del' quatre pilar\ dc\
cril\ en aque~1a vi,ita foren el\ que varen \er contr.1ctal\ a Martorell
l'any 1435 (vegeu n. li). 1-:n relació a lc' C\ccne' recordem que en
una data molt propera. el ] de maig del 1439. Bernat Martorell va
contractar un retaule dc\tinut a la Marc dc Déu per al monestir dc
Pedra lbe\ i que lc\ C\CCIIC\ a representar eren lc' .,cgucn~: «La Na
uvuat. l'Esperança dc Maria acompanyada dc \:!Illa Margarida, \an
ta Catalin¡¡ i sant M1quel. la ativitm. l'Aparició de No,tre Senyor.
la Re<,urrecció. I'A..ccn\lo. la Vinguda dc l'hpent Sant 1 I'A~
'umpcló dc Santa \ll¡¡ria" Vegeu SOR Eut \llA t>t A'VILU. Fullef
hiltòriques del real Monelftr tle Sama Maria de Pet/ro/bes. Barce
lona-Sarrià. 1898. p. I() I
14. En el contracte de l retaule dc l'e<,glé\ia parmquial de Ca\
tcllfort encarregat u Pere Lcmbrf s'assenyala: «I tem dc~u~ la Murin
~i e tcngut fer la c~pigu principal embotida n pinuc.:lc heli e cnu·cta ll at
ab lillole~ dobles 'egon' )¡¡mostra.» ANc.tt SA...,Utll GOZAI RO.
Pmtores de Mon•lla. Ca\lclló. Socicdad Ca,tclloncn.,c de Cuhum.

d'un contracte al pintor Do mènec San~. sabem que les
de la prcdcl·la. dedicades a la Pa~sió de Crist.
eren acabades per clements dc creste ri a.'~
La transcendència del retaule major dc Santa Maria
del Mar e n el panorama artístic barceloní queda clara
ment reflectida en una consulta rcali11ada l'any 1515.
qua'>i -.etanta anys després de la finalittació de l'obra
pictòrica de Bernat Marto re ll. Ens referim a l reconei
xement i al judici, fet per diversos pintors. de dues tau
lc!. del retaule dc l'c-;glésia de Santa Maria del Pi de
Barcelona. pintadc" per Joan dc Borgunya. El mé'>
\Orprcncnt d'aquc<,ta notícia és que les taulc-. de Bor
gunya. e n les qual-. e'> representava l'Ascensió i la
Pentecosta. van ser comparades amb lc-. dues taulc!>
del retaule major dc Santa Maria del Mar que conte
nie n les mate ixes escenes, així com que e ls experts,
quasi unànimement, van opinar a favor dc Ics del barri
de la Ribera.•~> Aquc..,ta valoració c m. interessa p~inci
c~ccnes

19-l3. p. 100. En el rebut d' Al.1rd Plaça .,·e,mcnta J'abonamem dc
180 ">u' pel daurat dc la 'cg<ma c'p1ga. Aquc.,ta quantitat dóna in
formació dc la importànc~;1 del pmaclc. En rela~1ú a JIJ\Ò. en el mo
ment en què e~ van trob;~r ~¡:, taule~ de la Re,urrcccló 1 dc la Pente
co'ta també e~ van localil/ar un., pinacles i u nc\ corn"e' gòtiques
dc fu\la daurada amil crc\tcrics. le> qua), degueren formar part dc
J'untic i dc,estructurat n:taule gòtiC. BO...,.\VI N1UR/\ RA~sL<..ODA v
AMt<.<>. ut. ~upra. n. 13. I. p. 219. L'any 1503 l'unagmcr Joan Ale
many va lim1ar una à))(Ka d'una lliur.1 i de .,el/e "'u' t36 \OUsl per
a la fu.,ta i per a la mà d'obra per realiLL<Jr una c.:ar\ola que <,'ha,ia
dc po'ar a l'altar maJOr al lloc: on era Di11 Par<' Tambt! ,·¡¡boncn
tre., ll1ure' i cinc \OU\ t65 wu,¡ a icolau Bernat per pmtar l'es
mentada car~ofa 1);¡ d11:1 figura. Molt probablement ambduc~ es lro
buvcn en el pinac le que coror~;~va la ligura dc la M:1rc dc Déu. Bo
NAVI.iNIURA SASSEGOD1\ Y AM IGÓ. cit. Sllpra. n. 13. I. p. 225. En
relació a rc,tructura del r.::taulc gbtic. tï11almcnt. sc sap que tïn' al
\Cglc 'vt, e l ~agrari 110 C\tava a l'altar maJor i que la Comunió Ci> do
nava a la capella \Ítuada al co,tat del Portal del Bum Bo' WE'ITU
R \ B \~Sl::.GODA \ A~U<.<). ut ~llprtt. n. 13. I. p. 218
15 La rererència è\l'>tel11 en aque\t contra<:~c 'a fer pen'ar San
pere 1 M1quel en la fl<h\lhllltat que el retaule llh pmt¡¡t pel pintor
J:l<11111ngo San~. Vegeu $\1 ~ADOR Si\ t'o PLKI \ MIQL I I. nt. Itlpra.
n. 9. I. p. 267-283. A par11r dc tolc~ lc~> refcrène1c' documental<, e\
mcntndc' tïns ara propo~cmuna hipòtesi de rccon,truc.:ció del retau
le major de Santa Maria de l Mar. En la realil/ació d'aquc\la pro
))(l\la hem d'agrair J'a¡ut dï:va Sòria pel dibu1~ del grup e'cuhòric
central. En relació a aquc-.t. malgrat que a la hl))()tc\1 dc rccon~>truc
cl!l Ics 1matge1> de sant Andreu i dc sant Joan hangcll\la .,·hagin
rcpre\cntat dempeu,. nu hem d'oblidar que al S;~ló dc Cent de Bar
celona hi havia un grup C\cuhbric amb les figure' dc )¡¡ Mare de
Deu. al centre. i de santa l·ulillla i de sant Andreu. a b;mda 1 banda.
Gr;~c1es a l'encàrrec dc rc,cuhura dc J'apò\lol1 a altre., notícies sa
bem que Ics imatge\ dc s:111W Eulàlia i de sant Andreu estaven age
nolhldes davant de la Marc dc Déu: vegeu M. RosAT! K(s 1ToMÀS,
Pne ça Anglada. llltmdllcctó de /'e.¡ti/ illfernacitma/ en /'escult11m
mtttlana. Barcelona. Artc'>tudi S-3. 1987. p. 76. La descripció dc la
Vl\lla paMoral dc l'any 1548· •111 pt'de inwgi1111 VI/Xliii\ Marie l'i
dt•lu·et. 111 parte uhi dcnmtatur Emngelitlm <'11 lmar.¡o Sw1cti An
dree. tle hulro. e1 ligno. t'I 111 latr<' t:pistole e1t lmtlf/li Sanui Joan
nil LI'Cmgeliste...... ~egeu n 13. no pennet claritlcar la dl\))(l\ició de

Ics tïgure' lateral~.
16. El~ pintors Martfn Yvanycs (« Yale\»). Bartomeu Pon!>. Mi
quel •Gariga» i «Pen' Funwnc~» juntament amh el hrodador Simó,
Petit vun ser e ls que van cxmninar lc\ due\ p1111urc' dc Joan de Bor
gunya. El judici de tOl\ ell\, a excepció dc Pcri' Fonwne... va ser ra
vor.Jhlc a les taules dc Santa Maria del Mar. vcg<.'u Jos~P MARIA
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palmcnt per ducs qüc~tions. En primer lloc. perquè
mostra la transcendència que van tenir aquestes pintu
res dc Martorell, malgrat el temps transcon-egut i el
canvi d"estil pictòric, i en segon lloc, perquè és una al
tra referència que ajuda a con firmar que r actuació de
l 'artista de Sant Celoni al retaule dc Santa Maria del
Mar va anar més enllà dc Ics ducs escenes conegudes.
L a relació que diversos autors han establert entre
aquestes pintures i el contracte dc I" any 1435 deixa de
tenir sentit si es té en compte que l'escena dc r Ascen
sió amplia molt probablement a tres Ics taules pintades
per M artorell. La transcendència que va tenir el retau
le de San ta M aria del Mar en el panorama barceloní
quatrecentista no només queda reflectida en la valora
ció dc Ics pintures del retaule dc Santa Maria del Pi.
sinó també per l'al·lusió que es fa com a referent, en
l'esmentat contracte dc Domènec Sans.
L a intervenció del taller i en especial el to marcada
ment martorcl lià amb què s'expressa l' obra atribuïda a
Martorell obstaculitzen la lïxació cronològica d'algu
nes dc Ics seves pintures. És per aquesta raó que cada
cop més la pintura de Martorell necessita d'una anüli
si estilística que vagi més enllà del llenguatge pictòric
propi del Mestre principal i s'apropi al dels membres
del seu taller. La finalitLació del retaule de Vinaixa
l'any 1435. la realització del retaule de Sant Jordi un
any després i l'execució del retaule dc Púbol entre el~
anys 1437 i 1442 exterioril:lcn la importància del ta
ller dc Martorell, el qual engloba la personalitat dc
més d'un artista.
Un exemple de les dissemblances pictòriques que
mostra l 'obra dc Martorell es manifesta dc forma singu
lar en el magnífic conjunt d'obres d'aquest artista con
servat al Museu Nacional d·Art dc Catalunya. Malgrat
la proximitat cronològica entre la majoria d'aquestes
pintures, s'hi observa una transformació que no només
es pot comprendre per la pròpia evolució artfstica dc
Martorell. A banda del problemàtic conjunt dc Vinaixa,
considerat per alguns investigadors com una de le~ se
ves darreres produccions i per altres comuna realitLació
finalit7ada al 1435, 17 I" esplèndid retaule dc Sant ViMADURI I I I M ;\RIMON. << Pcdro Nunycs y Enriquc Fcrnandc~. pin
lure:; de rewhlos. (No~;" para la hi,toria dc la pintura cnta lana dc la
primera mi1ad del ~ i glo XVI)>>a Anale.1· y Boletín de lo1 Mmeo1 de
Arte de Barcl'iono. Barcelona. 19-13, 1-3. p. 8 1-82.
17. Si hé en un principi e~ podria pen~ar en la >uh,lilució del re
laulc dc Ramon de Mur per un altre dc Bcrnal Martorell, el !ermini
curi en 4uè degué rcalil/ar-sc el canvi fa forç<llllVCI"M!Illblant aquc;,ta
possibili!al. Pel contrari. la considcraci<S dc la factihlc formació dc
MaJlorcll en el taller dc Mur pol vehicu lar un raoname111 mé~ cnlcne
dor segons el qual aquc;,t pinlor. davanl la impo"ihili1a1 d'enlle,lir
l'obr..a, va suhrogar-la al \CU antic aprenem. Bcrnal Martorell. En con
set¡ü<:ncia, la suhslituci<S d'anílex degué ;,er l'origen dc lc;, modilïca
cions dc lc' clàu<.ulcs del con1rac1c. Vegeu Josn• CiUDIOI .-SANlli\C.o
ALCOLLA 1 BLANC:II. Pintura Ginica Cawlana. Barcelona. Edicion.,
Polígr;1fa. 1987. p. 12!! i RosA AL<.OY 1PtuRÓs, «Bcrnal Martorell.
Rc1ahlo de los SaniO' Jum1C'> dc Vinaixa» a Cathaltmia. Arte Górico
e11/o.1 \ig/o, XIV-XV, Madrid. El Viso. 1997. p. 16-1- 168.

cenç dc M enàrguens, Ics taules de Santa Eulàlia i el
compartimen t de Santa Llúcia probablement van ser
realitzats en dates molt properes, la qual cosa no ex
plica les diversitats existents entre aquestes obres. El
retaule de Sant Vicenç dc Menàrguens exterioritza
una certa proximitat amb les escenes del retaule de
Sant Jordi del Louvre; 18 els botxins dc la taula de San
ta Llúcia també són propers a algunes dc les figures de
París, i les taules de Santa Eulàlia mostren la con
vivència de solucions presents en els retaules de Sant
Jordi i de Púbol. 1' 1

CONSIDERACIONS A L'E TORN
DEl. TALLER DE BERNAT MARTORELL

Mitjançant una sentència dels cònsols de l 'ofici de
pintors de Barcelona realitzada l 'any 1454, i en la qual
v~u1 intervenir Jaume Vcrgós. Lluís Dalmau. Joan Es
quella, Joan Oliver i Guillem Plana, sc sap que R<unon
l sern treballava al taller dc Bernat Martorell i que la
mort d'aquest va deixar pendent el pagament del sala
ri conesponent a «los jornals de obrar e pintar fets per
ell dit Ramon l sern en casa e obrador e fòra casa del
dit quondam Bernat M artorell ».!u En aquesta resolu
ció no tan sols es fa esment del total del deute, vint
lliures (quatre-cents sous). sinó que també s'assenyala
el sou diari que l sern cobrava per Ics seves tasques de
pintor, el qual era de quatre sous i sis diners. Aquesta
retJibució, malgrat que la sentència la considera com a
«molt condeceint e de gran equitat, car sens aquells
dits jornal~ de la dita soldada lo dit Ramon l scrn quon
dam bonament bonament no y poguera viura en man
lli. La proximitm d"algunc~ dc Ics solucion' c;,lilíMittucs pn.:
•cnh en el retau le dc Sant Vicenç procedent dc r c'glé~ia parroquial
dc Menàrgucn~ ;1mb lc~ del retaule dc Sam Jordi dc la Generali tal dc
Catalunya i amh les del rewulc dc Púbol ajuda a Jixar la cronologia
d"aquew1 obra sing.ulur. La di,posició en hemicicle dels personal
ge• present~ en el Judici dels sani;, Vicenç i Valero recorda, sense
:uTibar <1 la sc~a cxccl-lència. el Judici dc Sani Jordi del Louvre i
<.embla cxpre>sur Iu pintura d'una fase preliminar a l a solució dc
r c;,cena dc sani Pere i ~:ml Pau davant Neró del retaule dc Púbol.
19. En relaci<S a la recreació de l"t:~pai i a la ubic;1ció dc Ics fi .
gurcs. Bcrnal Mar1orell. en un inici, con l inua represenlanl els pavi
ments cortina hcrclals del cercle de Lluís Borrassà. si bé. cada cop
més. manifc,la una prcocu1>ació per rc,pai i incorpora un cert lrac
wmenl en pcr~pcctiva que altera la solució dc I"enllosa! d'algunc.'>
e\Ccnc'>. Malgr:u :1ixò. en moltes ocasions, ambdues '>Oiucion•. la
del pavimenl corlina i la de l'cnllosm en pen-.pecliva, conviuen en
una m::ncixa obra. El rc1:1ulc dc Vinaixa. el de Sant Vicenç de
Mcnttrgucn;,. el dc Púhol o bé el dc la Pobla dc Cérvoles. con;,crvat
al Mu:;cu Diocesà dc Tarragona, inclouen el tractament doble. En
relaci<) a la ubicadó dc la ligura en l 'e;,pai pictòric en la pintura dc
Bcrn:11 Manorcll. així com en la de Jaume Huguel. vegeu l'esplèn
did !rebati dc JOAQUIM GARRIGA 1 RII'RA. «La rcprcsenlació espa
cial en la pintura dc Jaume Jlugucl>> a Jaume Huguet. 500 anys.
Barcelona. Gcncralit:ll dc Catalunya. 1993, p. 54-85. En l'estudi del
pos;,ihlc lligam Marton;:II-Hugucl. pensem que poden ~er impor
tant;, le' pimures del retaule de Sanla Maria del Mar.
20. SALVADOR SANI'ERI' Y MIQUEl, cir. mpm. n. 9. Il. p. XIX.
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tenir ca\a axí com fcya••. '' incrementa el nostre imerès
ver... el pinlor Ramon hem. Si tenim en compte les re
muneracion., que rebien eh obrer' qualificats en
aque.,tes date.,, el <.,tlu esmentat situa lsem lluny dc les
fcine., me' rutinàrie'> del taller i l'apropa a le\ ta-;ques
mé., cspccialit!adcs dc l'obrador.
En aquesta direcció. l'ad.,cripció dc Ramon hem al
taller dc Martorell. po<.,'>iblcmcnt durant més de quin
lC any-,. ajudi a entendre lc-, irregularitats que obsta
culitlen la compren\ió del dc.,crwolupamem dc l'obra
martorclliana.~~ La comparaci6 d'algunes dc lc-; solu
cion'> present~ al retaule dc la Transfiguració de la ca
tedral dc Barcelona amb diverses C\Cenes del retaule
de Púbol. o d'altres obres. pot significar la isolació dc
més d'un artista. entre els quals molt probablement va
deMacar el pintor Ramon lscrn. Una de les darreres
obres dc Martorell, el retaule de l'església de Santa
Maria Magdalena dc Pcrclla, actualment al Museu
Episcopal dc Vic. testimonia la participació important
del taller en la '>eva execució.~' Malgrat aquestes pon
deracion'>. no tenim Ja intenció dc sobrevalorar la ca
pacitat artÍ\tica d' hcrn. però \Í Ja dc rescatar-lo de l'o
blit de la referència documental anecdòtica. En relació
a ai\ò, s'ha dc tenir present que 1-;cm degué formar-se
artÍ\ticament en el taller dc Martorell dc., de la seva jo
\CillUI i que. probablement. l'arti\ta no arribava a l'e
dat dc quaranta any., en el moment de la sC\ a mort.~·
Malgrat que Ja gairebé coincidència cronològica exis
tent entre Ja mort dc Martorell i Ja dï<;ern dificulta l'a
proximació a la pi mura d'aquc\t darrer artífex. la rea

21.

s \1 v

s "'PI IU

' MIQlll. Uf. \IIJ'rtl. n. 9. Il. p. XIX.
th~<:umcnwl que e" relac1ona é-, dc
l'any 14J7: 1m'' tard. l'any 144\1. hem acrua com a lc<.timoni dc
M¡rrlorcll en la firma d'u ne~ c'criptum. Hnalmcnl. en tiara R i 12 de
m¡rrç. del 1454 (¡r 1idua d'hem rcel¡rma el' .,:tlari' pentlcnh de co
hrar pel 'cu dlfunl marit. Vegeu Ac.L ~li Dl•R.\N 1 S \l'o l'I Kl. dt. .\11
pra. n. 2. ref. 22. 511. 7K. 79 i ll'i.
D. Jo~cp Gud1ol a'~cnyala la ('I<W•ihillt:lll(UC R:tmon l;.crn po
gué' 'er el col·lahuradur ant'llllln del retaule dc S;mta M¡rria M:tgda
lcn:• dc Vic 11 r autor dc lc' Inicial' dt•l, Coiii('IJ/(IrÍ\ al\ UsafR<'·' de
Barcl'lona. Rcwlla :llracllva l'oh,crvaciü que real i I/a Jo,cp Gudiol
d'aquc,la ohra quan d1u t¡uc en el hlunc uulit1m va incloure l'oli dc
llino.,a «dam/o 11\1 111111 f<'lfllm \llfl<•rjicial carauerf\/ica e inédifll
en lo e\/llthmlo hmw alwro" Josrp Gt 0101 1 Rrc \R 1. Bemardo
Martorell. M:tdnd. ln,UtUhlOIC¡!Il Vclüll(UCI del C.S.I.C.. 1959. p.
7 ·11 1 12. Aquc'"' aprccmcití pol C,l,tr relacionada amh el pagament
dc nou 'ou' rcalil~:tl ¡~<:r la m.1rmc"uria dc Bernat ~1anorell • per
ccn oli dc llintí' que lo damunt tlit dclunt hav 1a prc\ en la <.eva' ida
\C<lll\ apar en Iu -.cu cumprc ·· A<.t ·'>ri Dl R ' " 1 S \i'oPCRL cit. wpra.
n. 2. p. 72. S1 h" uÏ\Í, ~1annrcll. a 1'1¡:ual que 1a <.er recepuu a lc<.
110\'C\ paute\ namcnquillanh llllr\>dUidc.. per Dalmau. lamhé pogué
nu>dlfïcar la rèl:nica ui tremp trad1cinnalmcn1 cmpmda i incloure
l'oli en l'acabament dc lc' 'e'e' ohre,.
24. L'an:t 14\ll,qua,j quaranta an)'' de.,pn.:., dc la mon dc Ra
mon hern. la v idua del pmIor. JUntamcnl amb la <.ev¡t germana.
amhduc' filie., dc Jnan Carh.l. donen a Ferrer Gualhe., una ca.\a a
ccn' al carrcrdch Templer.. Ac.l'>ll DliR\'11 SA..., PI RL. dt..mpra.
n. 2. p. 134 . El cognom cnmu de Ramon I<.em amh el del cunyat dc
Bernat Manorcll. Bcm:ll "cm. ha fer pen,ar en un po..., ible parentiu
entre :unhdli,.
\1)()1(

22. La primera n:kri.'ncra

lil/ació d'una anàli\i C'>lilí.,tica pot ajudar a C\brinar Ja
pcr.,onalitat dc J'arti\ta.
Mé~ enllà dc J'ob'>crvació d'aquc'>tC'> obres, Ja valo
ració dc Ics contractacion'> quantificable<, del pintor de
Sant Celoni mo'>tra que. a l'igual dc Lluí<, Borrassà
amb anterioritat. va estipular preu'> diferents a les se
ves obres '>egon., el grau d'intervenció del taller. Així.
mentre que el retaule dc Sant Marc, a l'igual d'allò
que es pot observar en el retaule dc Sant Jordi. degué
ésser rcalitLal majoritttriamcnt pel Mestre, al retaule
dc Sant Esteve dc Palaudàric!-. aquell va tenir una for
la coHaboració dc l'obrador en l'c.\ecució. 1~
En Ja valoració del darrer taller dc Bernat Martorell,
crida l'atenció lïntcrè-; dc Ja seva vídua per retenir un
esclau tàrtar anomenat Pere que estigué al servei de
l'artista durant deu anys. Aquest fet genera sospites
que tenen relació amb la pm.-.ible intervenció de l'es
clau dc Martorell en lc:-. ta-.ques dc l'obrador d'aquest
artista. mé~ si tenim en compte que Ja vídua dc Marto
rell. juntament amb el \Cu fill Bernat, articulen la con
tinuïtat del taller mitjançant els pintors Miquel Nadal i
Pere Garcia dc Bena-. arri. mé'> siC'> con'>idcra l'allibe
rament de l'esclau i pintor Lluc Borra..sà. do<; anys
després del tra'>pà'> del '>CU Mc-,trc. ·~
D'altra banda, a partir dc divcr\cs rcferèncie-; docu
mental\ .,·ha parlat repetidament '>Obre una possible
ami'>tat entre Bernat Martorell i Pere Huguet. oncle
i tutor de Jaume Huguet. La relació entre ambdós ar
ti~tcs podria haver condurt a una etapa dc la forma
ció de Jaume Huguet. hipòtesi que. per altra banda. no
~embla desmentir la producció artí\tica del pintor de
Vall'>. Malgrat que Ja pintura del primer Jaume Huguet
é~ molt desconeguda. la força i el caràcter present a les
taules dc Santa Maria del Mar. rcalil7ades en la darre
ra etapa ariÍ'>lica dc Martorell '>Ón. segon<; el nostre pa
rer. un referent important en la compren~ió de l'evolu
25. En relació a la valorac1c\ econòmica dc l'ohm dc Lluís Bor
ra,sà. vegeu FKANU "l R\11/ I QUI '>ADA, «Apor1ac1nn' al coneixe
ment dc l:1 pinturu dc llul' Oorra"u :t la carcdral dc Barcelona•> a
l...t.mdmrd. Barcclon:1. ln,lilut d'btudl' Caralan\, 11.)96. VIII. p.
215-240: f-KA'I( l'>< RI 1/ I Qt I "AU\, 1\¡lrt)\1//llUU) t1 /a flÍ/1/Lirtl
del wller de /.Iu/\ /lm·m\ \tl a partir dt• la

l<'l'tl

wloracuí econòmi·

ca. Barcelona. lfniVCr\1\tll dc Barcelona. I\1\16 (lc'i de llicenciatura
inèdita): FK.\MI'>l Rtl/1 Ql ,I'>AI)\. ni. Htpra. n. I. p. 67·110. c'
pec•almcnt p. 72·71
26. P~r a r anà Il'I del pn~<:c' d' alhhcramcnt dc Lluc Borra..,.,à un
cop mort el -.cu Mc,trc. 1C¡,!CU 1•1!.\M 1'>l R1111 1Qt 1 '>.\tM•• ú1 dar
rera f1rm/ucnti dt• /Jut\ llorm\\Ü. ( 'ua na fl<'r a l'apro\111/liCÍIÍ a
dos arustn: Uuc BorraHti i Pat· 'iarn·al, Prem• Amic' de l' An

Romànu;. Ban:elona. 1997 (en prcm'>a) 1.\m:t 1+17. Bernat \1ano
rdl \a compr.1r un altre c'dau l:tnar dc quin1e an)' anomenat Ber
nat ACò\..'>1 í D1 R' ' 1 ') '"'' Kl. nt. \ll¡>m. n . 2. p. 12'\. S'ha dc con
\ldcrar que. mal¡,!r.lt l'apar.:nt ah O.:ll\1 dc 1':1dt¡ui.,ició d'c-elau\. 66
lliure<. en aquc't o.:a,, la rcnd1h1hta1 que p~>drcn pmporcl(>nar al ...:u
amo en el raller dc p1111ura era muir clc~<tda " e<. 1é en compte que
en un pn mer mon1en1 p•>d•cn enc.1rrcgar·..e dc r C\ccució de Ie., ta.'>
quc' mcny' c'pcciahl!adc' 1"e' té en compte la po'>'ihiluat dc l'a
prenentatge dc rotíc1 . Tut JI\Íl ..en...: que el \1e,lre ringués cap
compromi' d' <lhonar un \(lli .
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ció e'tilística dc Jaume Huguet. La recentment propo
sada vinguda de Mateu Ortoncda a Barcelona l' any
1425. arran dc la mo rt de Lluís Borras'>à. va poder
vehic ular e l tras llat d'un jove Jaume l luguet de tretze
anys a aquesta ciutat. n Si e!. te ne n en compte e ls vin
c les exi-,tents e ntre Martorell i Ramon de Mur, així
com la relació d'aquest darrer amh Mateu Ortoneda,
no 6, agosarat pensar que la primera evolució a rt btica
dc Jaume l luguet es descnvolupé'> prop del pintor de
Sant Celoni. En relació a a ixò. e' coneix que. l'any
1448, Pere Huguet residia a l'Illa dc cascs de mossèn
Bartomeu Ca.,telló. a l quarter de hamenors. a la ca..a
veïna de la de Bernat Martorell. Aquest fet. juntament
amh l'aprenentatge de Bernat Ortoncda, tïll dc Pa!-.
qual Ortoneda. pintor alcshorc:-. dc Saragossa, a l' o
orador dc Be rnat Martorell. scmhla revalidar, e l 1446,
e ls contactes ex iste nts e ntre Martorell i l'escola sorgi
da dc'> dc Tarragona. 1~ Prohablemcnt, e l pintor Jaume
Romeu va !.er un coJ.Iaborador de Martorell l'any
1437 i é'> molt pos.,ible que -.igui el mateix artista
homònim que apareix documentat a Sarago-.sa entre
e t.. any-. 1440 i J..no.~ E l fet que l' acti"itat pictòrica

27 f KA'ICl sc RulL 1 QL.I'> \OA. ni \IIJirtl. n I , p. 72.
2!\. En :~que~ta ocasió. el reconeixement no tan '>Ol'> pro\é dc
Saragm.,tl. ~ inó que 1:~ decbió dc la fonnuc1ü dc Bernat Ortoneda al
tnllcr dc M:1rtorell ~embla que va ~CI di-.p{Nida el 1446 pel seu tir·
<juchi~bc i mecenes Dalmau dc Mur. Ac.t \ II DI JKAN 1 SAN l'ER l'. dt.
,\llfii'CI, n. 2, p. 123.
29 LI 16 d'ago~t del 1437 Jaume Romeu 1 Ramon l~crn van
actuar dc testimoni<. d'un pagament rclauu a un retaule encarregat
a Bcrnal Martorell per a la confr.ma de Sant Pere. deb pescador'
dc Barcelona; 'egeu SAL\ .\DORS '""I 10 ~ MIQ UI 1. ell..mpra, n
IJ. 11. p. 2201 Ac.L.SIÍ DL.K ' ' 1 S'"~'' RI . nt. Htpra. n. 2. p. 119. Si
bc amt-.11\\ autor-. fan esment dc la 111<11.:1\a nutícia. Duran i Sanpe·
r.: lrano,çriu el nom de l' arti,ta com a Rumc1 Eh lligam' e\plícih
entre l'time fragment documelllal dc Pa,qual Ononeda. el compar·
umcnt del retaule d'Embid dc la R1bcr<1 con,o:nal al Museu Na
Clonal d'Art do: Catalunya (MNAC/MAC 6:'i7!U), amb la pintura dc
Bcrnut Martorell poden generar dubte~ '>CIIll\O~ a l'hora d'<Lsscgu 
r;lr la ~cv;1 autoria. ja que sc -.ap que en tll¡u.:~tcs date-. Ortoned<J va
'uhrogar 1<1 rc<ll itzac ió de les e~ccnc~ latcrah d'un retau le a Jaume
Romeu. Moll probablemem, l'encàrrec unponanl rebut per Pa\qual
Ortoncda l'any 1437 per a la rca il llacw del-. treballs picLòrics del
retaule dc Taras<,ona i la linallllaCIÓ d'aquc-.h al m:trç dc l'any
14-11 v•m mot i' arque Ortoncda -.ubruguc' a Jaume Romeu. el 9 dc
gener del I440. la pintura de do11c compartuncnl\ del retaule de
V1llanuc'a del Gallego. obra que b<IHa C'>lat contractada el jun} del
14:\7, I a data de l'encàrrec del rc1aulc d'hnb1d de la Ril:lcra. el 22
dc dc,cmbrc de l'any 1437. ni la in,er-.cmblantla col laboració de
Romeu en l'obra 111 que el compartimo.:nt latcr<tl con-.cnat ~igu1 en
rc;~lnat dc la 'eva mà. Només un<~ anah-.1 c-.ut.-.uca mé~ aprofundi 
da o la po"1blc descoberta de novc~ ro:lcrcnc1cs documentals po
den aJud<tr a e,hrinar la veritabk per-.ona lllal artí\lica d'ambdós
pintors.
c:oHaboració de Romeu amb 131a-.co de Grañén pot au 
xi liar en aque~t eMud i i clarilicar parcialment l'ampli catàleg dc
pinlurcs atribuH a aquest darrer arti-.w i ¡¡I seu cercle. El retaule en·
c;~rrcg<ll tl Pa'>qutll Ortoneda per a la catl!dral dc Tamssona va ~er
contractat per 14.000 sow•. del-. qual\ 10.()()() wus .:ran per a la pin
IUra 1 4 .(X)() \OUS per a la • maçoneria dc fu-.ta••; vegeu R. S 1L\ LN
J A""• . .. Pere Johan) Nuc~1r.1 Scnnra dc la Huc1ta en la Seo dc Ta·
r.11ona. una h1pótc~i\ conlimlada d1>cumenta(;1Ón del rctablo ma
yor. 14:\7· 1441 • a Boletín dd \111\;·o; ltl\tituto • Cunuín A::nar• .
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dc Romeu a Aragó s'iniciï col·laborant amb el pintor
Pa..,qual Orto neda obre una \ia complementària en la
comprc n~ió det.. lligams exi~tcnt" ~.:ntrc aquest darrer
arti<;ta i Bernat Martorell , a lhora que promou la relle
xió del possible inici a l'obrador del pintor dc Sant Ce
loni d'alguns dels artistes catalans actiu<; a Aragó a
partir dc la quarta dècada del 'segle xv. '"
Seme oblidar l'impacte dc la rintura de Lluís Dal
mau. però tampoc sense o,obrevalorar-lo. la inlluència
dc la rmtura de Martorell en l'evolució artística dc
Jaume l luguet va tenir una tran\cendèncta força mé-.
cic\ ada que la plantejada tïn-. ara. Un cop més. no s 'ha
d'oblidar que '>Ón poque~ lc" obre' que mostren la
imatge mé" original del Mc'itrc dc Sant Celoni i que.
segons tractem de demostrar, la con.,ideració d'imat
ges alterades per la intervenció del taller pot contribuir
a diluir la comprensió dc la casuística d'arrel martore
lliana present en la pintura dc Jaume lluguct.
Di.,sortadamcnt, són poques lc" referències a altres
membres del taller existent<, en la documentació rela
ti"a a Bernat Martorell. Malgrat això....abcm que. a
mé\ del" pintor-. esmentat" va tenir relacions amb al
tre-. pintor'> més modestos com Joan Cabrera i possi
blement lluguet Framon. 1 1 En e l tcrrcn)' de la hipòtc
-.i. HI roder formar part del \CU taller el pirHor Pere
Escaparra. pintor dc Siracusa, relacionat amb Bernat
Martorell l'any 1443, actiu a Puigccrdà l'any 1446 i a l
Ros-.clló a partir dc l'any 1465. ''
Sar<l!!ll"a, 19!\7. XXX. p. 9-18. La impuni1nc~;1 dc la comanda del
rcwulc dc 1 <tra">ona no tan ,ol\ ju-.ulica la wbmgac1o a Romeu de
lc-. uhrc-. ..:unira(; te' en aquc-.tc' date-. e 1-07- 1441 ). '1no que tam b.!
dllna a cuncÍ\t!r l'cic\ ada 1aloració arti-.tica 4uc 1a 1cn1r la pintura
d'Orlllncda . En relació a aquest pintun egeu '\1 "- l- ~ L SERR "'-O'
S ,ro,/. • LÀ>curncnto' relati lo'" la punum la p1111ura en Aragón du
rantc In' "gin' '\I\ ) '\\ ,. a Rt'\'1\W dc ,\rcfltl'll\, llthlwtt·ca\ _1· Mu
wm . M.1drid. 1917. XXXVII, p. 442-4-ll 1 '\1,1 CARMI' LAC>\RRA
DtJ< " , • Pa-.cual Ortoocda. pintor del ret<~blu ma)or dc la cate·
dral dc TurMuna (Zarago7a), nue~a tlflm\llllaciún a w c:.tudio" a
llolt•1111 dl'l Muwo e fnçtituw Ca1111111 A ~11ar. Saragos~a. 1987,
p. 1\) 2ll.
~0. Po'll<l\t:nl l'anàlisi dcb lliganh d'algun' d'aquest' ani'>tcs
amb el taller dc Bernat Martorell per a un proper c-.tudi.
't JO'>II' Gt.UlOL-S\'-lJM;o A1<011 \ 1 131 >\'101. cit 1upra.
n. l7 . p. 122
.12. L:n data lll dc març del 14-13. Bernat Martorell 1 Po:re E-.ca
parra .1ctucn com a tesumonis dc la 'end a del ca,tell dd Regomn.
con,trult d.nnuntla 10lta del ponal dclm;IICI\ nnm. \c,L.SII DL.R"
1 S ''ol' I RI . , ,, \upra. n. 2. p. 122 F.l 7 dc 'ctcmbrc del 14-16 Pere
hc;1parra. queC\ declara veí de Pu1g(;crdé1. awrga poder-. a J'escrÍ\ à
ban.:clune' Pere Ba'>l<ll. JOSEP Ma MAI>l RI li 1M \RIMC>'I. • El pin
tor I IUI'> Hnrra.,.,a. Su vida. -.u IIC111po. -.u, \Cj;Uidoro:' )' su-. obra~»
" t\nalt·\ 1 /Jolt'tlll de lo.\ Musem dt• Artt· dt' Hurcelmw. Barcelona.
1941), VIl. p. 121, reg. 170. L'an) 1465 l'erc !-.-.caparra pmta un re
taule dedicat a -.ant Joan per a l'c;.glésia d' lil a i l'any 1472 pinta un
a iJ rc rcwulc dedicat a la Marc dc Deu per a rc.,glésia dc Rodés.
P>\l 1 MA'>"UU. «Quclque~ p<!ÏnlrC\ rou,,illonnai'" a R1Hcinn. Le·
-.ignan, Pcrp111yà. juliol-dc-.cmbrc del 192:'i, :!:'i. p. 12:'i. MARCI L
DL RI 1'1. Am \11C'icn\ du Rou\ .\ illon. Pcrpmya. Con\cil Général
dc<. P}rcncc' Oncntale,. 1954. p. 11!\. l 'uc111 11a1 dc Pere E.<.caparra
•• Pu1gc.:crda pot c-.tar relacionada amb la rc<lillla<.:l(l d'un re1aule de
dlc.u .1 'ant Jo.tn 1:1 angeli-.ta dcl<ju<tl el '\Iu-cu acional d' An de
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UNA Rf.FLEXIÓ A L'ENTORN DEL TALLER DE BERNAI MAR IORt.LL

El!. contacte\ dc Bernat Man orell amb arti ~tes com
Rafael Dc'>tOITCnt\, Jaume r e rre r, Pere T eixidor i d'al
In.!\, el., tmctcm en l'apanat \egi.icnt ja que. si bé tenen
a veure amb ra.,..imilació dc lo'> novc\ formes marto
rcllianes, e l '>CU origen no -.orgeix de la relació mestre
wller. El-. límit'> d'aquc:-.t estudi no en.. permeten d'a
profundir en la relació dc Martorell amb altres artistes
com Bernat Dc-,puig, antic Mestre de Badalona. Jau
me Cirera o Guillem Talarn. tema que tractem en una
propera publicació.''
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lat comuna d'ambdós ani-,te.., en el., terrenys de la pin
wra i de la miniatura. ~

L 'obra de Joan Antigó i d'Honorat Borrassà eviden
cia els fons contacte~ que degué tenir Martorell amb
l'escola gironina. el'> qual-,, molt probablement. de
gueren iniciar-<>e a partir dc la relació amb Jaume Bor
rassà entre e ls anys 1425 i 1430." El coneixement de
diverses noticies documental., que apunten a l'adscrip
ció de Ramon Solà al taller tl' Antigó i d'Honorat Bor
rassà, i la vinculació estreta d'uqueM'> amb la pintura
de Martorell mmiva que no mcny.,prcem la possible
inlluència dc caire martorellià en el pintor Ramon
Solà.'11 En aquesta comprensió de la inlluència dc

Of l.A f'IN I URA MARTORblliANA

La importànc ia dc la pintura dc Martorell no s' ha
d'entendre tan \ols per l'alta categoria artística d 'a
quest artífex, sinó també per la inlluència que irradia a
altres centres pictòric\ dc Catalunya. La col·laboració
dc Martorell amb Jaume Ferrer. amb Pere T eixido r i
amb Joan Conilles en el policromat del retaule major
dc la catedral dc Lleida modilica -,ubstancialment l'art
a l'àrea lleidatana. En aquc\1 sentit, .,·han de conside
rar el.,lligam.., cxi..,tcnt\ entre Martorell i el mjniaruris
ta i pintor Rafael Dc.,torrents, autor del Mis ..a l de San
ta Eulàlia dc la catedral de Barcelona. el'> qual~ poden
originar més d'una rcllcxió -,i e-, té en compte l'activi
Ca1alunp con...:!'\ a duc' laufc, Ln' rdcnm a lc' pm1ure' de Sani
Joan[, angc!J,Iil •• P;llmo' IMNAC'/MI\C 15794) i a la del ~cu Mar
llri IMNAC/11.11\C 24077), amlxluc' proccdcnl' de l'e\glésia parro
quial de San la Maria dc Grilc1a dc Plllgccrda El' ll1gam' d'aquesles
pmlure' amh Bcrnal Munordl. Ja :"'Cn)alal\ per p,hl, ai.~í com
amh Arnau Ga\\IC\, \Ün prou tlln' com per no ...:r invcl'\cmblant la
po'>'>lblc idcnlilal del pml<>r animun amh Pere L\c;~parra. l'activitat
del qual ala capua l del Ro.,.,elhi comc1dc"' amb la cronologia dc Ics
taules. C II R. PO\ I, 1\11 Hr1/lln' of Spanl\il Paill/ing. H:1rvard Uni
\cr~ity Prc\\, Camhric.lgc. Ma.,..uchu,cll~. 1938. Vll -11. p. 568-570.
fig. 212. En relució a l'aclivit;ll u Puigccrdà d'altres artiMe' en
aquestc' da1c' hem dc recordar la conlractació. rea litzada l'any
1450, d'un rcwulc per ;¡f convcn l del\ dominics dc Puigccrdà a ls
pintor;, Francc'c Vcrgós li i Llorenç Madur. que va quedar inacabat
per tu mort del primer l'any 1453 i que va ser finalil/at per Sano
meu Bo'>'>om: vegeu MIQvll Pumr 1 CANti I LS, «El retaule de
<,alll Miquel d' Empúnc;,: cJc,cobcna la identitat del;, <.cu;, autors>> a
Anna/.1 de I 'l/1\11111/ d'E.\tllllll Gironm.1. Girona. 1988- 1989, XXX.
p. 239: MIQUI 1 PuJOl 1 CANti 11 '>. •El relaule de Ca;,telló d'Em
púric;, i la -.eva circunNànc1a '()Cio-cultural- a Annals de 1'/nstitlll
d'E.Ifudi.\ 1-.mpordmw\0.\, hgucrc'>, 1994, 27. p. 64-65 1 75-76. De
la m::uei>.a cronolog1a 1 origen 1dèn11c que lc~ Laulc;, dc sant Joan
Evangeli,la ¿,la !aula central d'un rclaulc dcd1ca1 a \ant Joan Bap
11\la i a ;,a ni Estc\c (Mr\AC'/MAC' I "\845) que ha estai alribul'd a a
Joan Anugó 1 a Hon(1ra1 Burr...,,à, l~n relac1ó a aque,tes taule~ pro
cedent;, dc l'c;,glé<.1a dc Santa Mana dc Gr:tc1a ,·ha d11 que podien
prOienir de re..glé;,ia comcntuill dc Sant Domènec de Puigcerdà o
de l'c,glé,ia del;, agU\IIn;,; vegeu RO'>A AL<.O'I' 1PLORÓS. «Taller de
Joan Antigó y Honora! Borra.\\à Siln Juan Baull\la :r San 8teban•
a Cat/ra/oma \ru Ga11m ,., lm 11glm XIV-XV, Madrid. El Vio;o.
1997. p. 174- 178.
33. Ros" Al cm 1 f>rr>RÓ'> · FRANU~<. Ru11: 1 QLLSADA, El
Me.1tre de Bmlalmw. L.wufl 1 deln•tllamclll d'1ma iden/1/at. Barce
lona. 1996 (en prcm,:l)

34. En relació a l':~ctivital dc Bcrnal Martorell com •• miniatu·
ri'>la vegeu Jos1 I INA P!.ANA'> BAI)I NA.,, «Bernat Marwrell y la ilu
minación del lihro: una apro.~imar,;ión al Lihru dc llmas del Archi·
vo His1óric:o Munic1pal dc Harc:clona» a /Joletín del Museo e
!11.1titulil Camtin A:Jillr, Sarago"a· 1991. XLVI. p. 115- 142.
35. Eb lligam' dc la pmtura dc Martorell amh la que de~ de Gi 
rona realitzen Joan Antigó 1 Honor<ll Borra"à poden e~plicitar una
ca;,uí,lica en el' intcrc"m .;rti\IIC'> dc Manorcll d'aquesls anys. ja
que l'expre,,ió d'amhduc' p1n1urc' dóna a conèi\cr algun vincle
comú En relaci6 ¡¡ Anug6, la 'eva hmlliiCIÓ a11ist1ca la degué rea
litzar al taller dcf., BoiTJ,,à j!lnlllln' 1 va encapçalar aqucs1 obrador
fam11iar a cau ..a dc la dc.,¡¡p¡¡rició dc 1-'rance...: BOIT.I\\à, el 1425. a
la del seu germà GUillem. ¡¡f 1uhan1 del 1428. i a la del -.eu fill Jau
me Bum1s\à, cap al 14.H . La cullaboració d'Antigó amh Honorat
Boml\\à • el \CU matrimom amh Calen na BoiTa\\à. ambdós fill~ de
1-rancc<>e, ..cmhlcn confim1ar ac.¡uc't supo,al aprenentatge. Ai,í. un
jove A1111gó proper ah 25 Ull}' C\ ta c:itrrcc de d11er..e., obre\. una de
fe' quah erJ de\!i nada a la calcdrill dc Girona. 1 en u nil edat al vol
tan! del;, 30 any' rcal111a l'c,plèndid retaule dc Banyoles ( 1437
t439). El' ll1gam' familia!'\ cnlrc Anllgó i Honorat Borra~\à. ai\Í
com lc., po'olcrÍOr\ coHahomc1on' d'ambdó' plniOI'\ poden fer su
posar la formació del ;,cgon al C:O\Ial del primer. AqueSia possibili
lat és vcr,emhlant" con'>ldcrcm un•• nolic1a poc ponderJda fins ara.
;.egon;, la tJUal Honora! va né1xcr en unil d;llil molt propera a l'any
1425. La pinlur¡¡ d' Anllgü. coneguda a pamr del retaule dc Banyo
Ics i en la qual hauria p:lrli<.:ipal un1camcnt com u ajudant un jove
llonorm amb una edul prò·wna al;, 14 anys. C\ desenvolupa a panir
de di\cr~c' lnfluèncic,, D'una handa la que parteix de l'obra dels
Borrassà dc Girona i dc l'ahra l:t que wnnccta amh la pinlum de
Bernm Manorcll i amh el món dcb Ltmbourg i del\ arti;.tcs llom
bartl!.. La rcaliv;tció dc la !aula dc \ant Jo;lll Bapti\la i dc sant Este
ve, proccdcnl dc Puigccrdà, degué é ., .,cr fruil de la col' laboració
d'ambdós pi111or., en el pcrlodc 1447- 1451. més .,i es lé en compte
que aque\lu darrera dalli C\ l'ulli ma rcfcr~nc:ia coneguda d' A111igó.
En relació amh aquc\la ohra vegeu ROSI\ At cov 1P1 DKÓs. nota 32.
Proposem afegir :11 c:uàlcg d'aquC\1\ pi111or., do' compartimcnl!. de
prcdeHa con,erv:u;.. a Londrc\: vegeu Cu. R. Po~ 1. ni. 111pra. n. 32,
VIl - I, p. 233, fig. 65.
36. A mé~ d'una 111forn1ilc1ú que rclacu>na Ramon Solà I amb
Honora! Borra,sà 1 llldlrcclamcnl amb Joan Anllgó hem a'<.ocial
una n01ícia. puhlicada rcccnlmcm per Pere l·rc"as. amb l'actill
tal d'Honora!. En' referim a la clllllractacló a Ramon Solà I del
retaule dc Sani Pere dc Juià l'any 14:'\7 1 a la finallllilció d'aques
ta obra per pan del \CU fill Ramon Sola 11 do' any' mé\ tard.
Aque\la referència documcn1al lé una unponància \ingular ~i
con\lderem que aqueM mate'" retaule \a \er contractat a Honorat
Borras'à el novemhrc del 1456; vegeu PtRl I'RH\AS 1 C \\IPS.
«Ramón Solà 11. Sanuago el Ma}or• a Cmlra/onia. An~ Gcitico en
los Ji!lltH \H ·.\1. Madrid. [I Vi,o. 1997. p. 202· 205. n. I i Josu
CLARA, • Prcci\1011\ 1 nou' documents 'ohrc eh p1n1or.. Borra;,;,à
(\egle\ XIV-:\v¡ .. :1 Amw/1 cie l'Ini/I/lli ci' hi tudi\ G1m11111S. Giro
na. 1987. XXIX. p. 129- 142, C'opecwlmcnt p. 132. n. 17. La po'>si
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Marto re ll a l'escola de G irona i també a la del Rosse
lló, pos.,iblc ment s 'ha dc considerar Pere Escaparra.
Els lligams de Bernat Martore ll amb l'escola pictò
rica tarragonina van més enllà de Ramo n dc Mur i del
Mestre de Glorieta i també inc loue n Mateu Ortoneda.
És a partir d' aquestes re lacio ns que es pot entendre la
rca lit~:ac i ó, pe r part dc Martorell. del re ta ule de Vinai

xa. 17 Final ment, hem de destacar que I' apre nentatge
de Bernat Orto neda al taller de Marto re ll, així com e l
de Jaume Romeu, e ntre d ' altres, fo menta la irradiació
dc la seva pintura a te rres d' Aragó.

ble ad,crtpc ló dc Solà I i. probablement. dc Sol1l ll a l talle r d ' An 
t•gó 1d' Honorat, C\ pot recoiJ'ar en el fet que la primera notícia re 
ferent a la contractació d'un retaule a Solil l. dc' dc rany 1433. é'
del novembre del 1456. data que J>0"1blcmcn t va comcidi r amb la
mort d' llonorat. la q ual s· h:~ fi u t entre el novembre del 1456 i e l
febrer dc ra ny 'cgücnt. En re lació al vmclc Solà-Bo rrassà-Anti
gó. u na alt ra referè nc ia a con, ide rar é' la prc'>ència del pintor Ber
nat Viccn,. ne bo t de Joan Anti gó, en un docume nt dc r any 1456

rclac•onat amb la família Solà. Do' any' mc' tilrd. Bernat Vicen~
\a "gnar un contracte d'aprenentatge en el taller dc Jaume Hu
guet
37. Malgr.u rapropamcnt c"ilí,llc dc diVCf\C\ figure\ del re
l,IU IC dch 'ants Joans amb algune'> del retaule dc Iu Tran,figurac•ó
dc 1:1cated ral dc Barcelona. obra realitJ'ada e n el'> da rrer' dc vida dc
Martorell, la composició de lc' e'ce ne' de l rcto ulc ca tedralici s·a
llunya no tablement de la de l dc Vinaixa.
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