La peça del mes

l\ 1nse u Maricel

Pintura

Peça

Taules de la Nativitat i la Resurrecció del Retaule de sant Pere de Cubells,
de Pere Serra (documentat entre el 1357 i e l 1406)

Data

Cap a 1400

Tècnica

Pintura al tremp sobre fusta

Mides

76 x 61 cm (Nativitat) i 75 x 58 cm (ResurreCCió)

Col·lecció

Jesús Pérez Rosales
Número d'inventari: 62 (NatiVitat) i 63 (ResurreCCió)
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només ha" desaparegut dues comoos1cions. s nó també
per es novetats tipològ1ques del conjunt i per 'elevada
qua itat p1ctònca.
Pe que fa a l'autoria de 'obra. tot i que no es té notíc1a
de cap referè.,::ia d'arxiu qJe nform1 de qui va ser l'artis
ta que la va real tzar ni e" quina data ho va fer. les solu
cions estilíst1ques de les pintures de Cubel s són molt pro
peres a les de es obres documentades de la carrera etaoa
artística de Pere Serra. En aqJest sentt. el Retaule del sant
Espent ce l'esglés1a de Santa Maria ce Manresa. fe: el
1394, o e Retau e de s sants Bartomeu 1 Bernat de
Claravall. cont'<lctat el I 395, de. qua es conserva el cofl"l
partiment principal all"'useu Episco::>al de V1c. són els dos
referen:s que permeten atribuir e moble ae Cubells a la
r1à de Pere Serra 1situar-ne l'execució cap a l'ary 1400.
S1 es té en compte c;ue l'activta: artística de Pere Serra
està documentada entre els anys I 357 1 1406, cal valor ar
que el retaule de Ct.bells va ser- una de les seves darreres
obres i també que d versos menrbres de l'obrador van
te'llr una participaCIÓ 'orça inrportant en la seva realitza

ció. En aquest sentit, s'han de ter1r presents la personalitat
dels pintors joan Mates i Pere Vall 1 la captació d'algJnes
influències de caràcter Internacional, nrés enllà de les que
ca'Clcteritze'l a producció de filiació Italianitzant més lliga
da a Pere Serra, heretaca de Ramar Destorrents i. princi
palment oe Ferrer Arnau Bassa.
En relac1ó amb la iconograf¡a de les taules de Sttges. és fàc ,I
percebre el parentiu amb es escenes homònimes del
Retaule ael sant EsPerit de Manresa. Tot i a1xò.la Nativitat
de Sitges resta situaaa so:a el cobert d 'un estable que acu I
la Mare de Déu ageno lada davant el seu ~11. de sant josep.
dels pastors i també de l'ase i el bou. En la p nt~.>ra de l'es
cena oe a Resurrecc ó de Cnst destaca a presèl"cia de la
Mare de Déu segons un nodel cel tres-cents conreat al
taller dels Serra i altres p ntors. el qua encara t é valicesa a
pnnc pis de segle xv. L'artista ~anrbé hi inclou la figuració
dels arbres de l'nort de joseo.lloc on va ser e!'lterrat Cnst.
emre els quals cal destacar el xiprer slt~.>at entre mare i fil .
El fullatge peren'1e d'aquest arbre sembla al-ludir al con 
cepte d'Immortalitat que es desprèn de la imatge.
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