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Resum

La pintura gòtica als països de parla catalana va evolucionar sobre el dens teixit deixat per l’art del segle xiii, que havia anat fonent les 
seves herències bizantines. Arribats al 1300, la superació del model bizantí és un fet, el mural continua essent la tècnica primordial i la 
pintura sobre taula i la miniatura comencen a guanyar terreny. Sobre la magnífica base dels temps de Jaume II, el segon quart del segle 
xiv esdevé una època daurada per al gòtic català i un període de fonamentació de la tradició pictòrica posterior. El taller de Ferrer 
Bassa, coneixedor de la cultura de Giotto i dels seus companys toscans, rep els encàrrecs de la cort, mentre que al regne de Mallorca 
l’art conreat a Pisa i Siena és interpretat per diversos tallers de gran interès. El perfil italianitzant de la pintura es manté després de la 
Pesta Negra (1348), per més que pintors com Destorrents, els germans Serra, Valldebr iga o Llorenç Saragossa se’n replantegin nom-
brosos aspectes. Ja dins les darreres dècades del segle xiv creixen les expectatives dels tallers locals i es multipliquen els centres que 
poden generar una pintura de qualitat. Barcelona, amb Lluís Borrassà, Guerau Gener, Joan Mates o Jaume Cabrera, continuarà desta-
cant, però perdrà l’hegemonia, mentre que València congrega una sèrie indiscutible de primeres figures: Pere Nicolau, Gherardo 
Starnina, Marçal de Sax, els Gonçal Peris, Miquel Alcanyís o Jaume Mateu, que donen rellevància al gòtic internacional, sostingut 
també per les escoles i tallers de Castelló, Morella, Tortosa, Tarragona, Lleida, Girona, Perpinyà o Mallorca. A partir de les darreres i 
més significatives aportacions al tema, aquest article revisa la pintura més notòria d’un període molt creatiu, que ens durà del 1300 a 
les primeres dècades del segle xv.
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Com ja havia passat amb la pintura romànica, la pintura 
catalana del gòtic va confluir amb els nous corrents artís-
tics europeus sense retards gaire notables. Després d’un 
temps de tempteig, en què les antigues tradicions conti-
nuen vigents, es configurarà una tradició sòlida, amb un 
tarannà força original, que es ramifica en escoles diverses 
i que mostra camins propers en la pintura valenciana i 
mallorquina.1 Per assenyalar els moments més rellevants 
de la pintura gòtica d’aquests territoris, la seva història 
s’ha subdividit tradicionalment en quatre grans etapes: 
gòtic lineal o francogòtic (segles xiii-xiv), italogòtic o pe-
ríode italianitzant (segle xiv), gòtic internacional (segles 
xiv-xv) i gòtic flamenquitzant, o d’arrels genèricament 
flamenques (segle xv).2 Encara que aquest no sigui l’espai 
ideal per a revisar la idoneïtat i el contingut de cadascun 
dels qualificatius utilitzats, i tampoc el moment d’apro-
fundir en les perioditzacions dels estils dins de la comple-
xitat evident que descriuen els grans centres de la Corona 
catalanoaragonesa, és important apreciar la gran signifi-

cació dels projectes pictòrics de l’època d’Alfons el Cast 
per comprendre la dinàmica posterior. Gràcies a obres 
com les dels tallers dels Mestres d’Avià o de Sixena, es 
dóna entrada a les grans creacions anglobizantines del se-
gle xii alhora que s’obren camí nous models pictòrics ro-
mans, germànics i francoflamencs.3 Sobre les bases posa-
des per les diverses tendències de fonamentació bizantina, 
es perfila una etapa nova, heterogènia i extensa, per bé 
que molt delmada en les seves contribucions, que va ser 
qualificada de lineal per raó de certes predisposicions es-
tilístiques, que posen l’accent en el contorn de les figures i 
l’aïllament del color.

En funció de la cronologia elegida per a aquest treball, 
fixarem l’atenció en les pintures del segon gòtic lineal, de-
finit com a orientació específica de l’estil del 1300 en enda-
vant. No s’ha de passar per alt que, ja dins del segon quart 
del segle xiv, Ferrer Bassa, un pintor format en les noves 
maneres de la pintura trescentista, creades per Giotto i al-
tres mestres italians, demostra la seva estimació per l’art 
del 1200, al qual s’acosta, com a mínim, a través de les mi-
niatures del Saltiri anglocatalà de París, obra que va com-
pletar i enriquir.4 Després de fer atenció a les etapes italia-
nitzants, bassiana i postbassiana, i d’acostar-nos a les seves 
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alternatives mallorquines i valencianes, ens fixarem sobre-
tot en el primer gòtic internacional, un art sofisticat que 
absorbeix les fórmules precedents, però que, en evident 
confluència amb les tradicions septentrionals, s’expandeix 
sense entrebancs dins el marc geogràfic descrit per aquest 
estudi. No és estrany, tenint en compte la tradició anterior, 
que aquest corrent cortesà, amant de l’estilització de la rea-
litat i de les formes cromàtiques vistoses, trobi als països de 
parla catalana un espai molt ben predisposat per acollir, 
adaptar i posar en valor els seus trets fonamentals.

El gòtic lineal del 1300

La primera etapa ja plenament gòtica, oberta a tota mena 
d’influències foranes, va arrelar, en diferents episodis, a 
Catalunya, al regne de Mallorca i al País Valencià. En 
aquest moment es van consolidar els lligams amb l’Euro-
pa septentrional, on algunes de les solucions més atracti-
ves del nou gòtic aniran deixant rastre, i a més, als territo-
ris occitans, a Aragó i a Navarra. El gòtic lineal ens mostra 
una realitat artística rica i bigarrada, que farceix bona part 
del segle xiii i abasta encara les primeres dècades del xiv. 
Tot i certes continuïtats, l’extensió temporal conferida al 
gòtic lineal permet distingir entre el conjunt d’episodis 
inicials (primer gòtic lineal), vinculats a un progressiu 
abandó de les fórmules bizantines i al desenvolupament 
d’una matèria èpica aparellada a fets històrics recents, de 
clara actualitat al segle xiii, i un moment més tardà (o se-
gon gòtic lineal) que, a partir ja dels voltants del 1300, 
oscil·la entre les estilitzacions de caire cortès, molt pròpies 
del gòtic del nord, i una nova densitat narrativa i formal 
que, sobretot des dels centres italians, condueix a una de-
cidida reconquesta del volum de les figures i a la creació 
de nous conceptes d’espai, amb una pertinent adaptació i 
renovació de les tècniques pictòriques precedents.5 A Ca-
talunya, el diàleg amb el món meridional es mantindrà 
sempre, però, en aquest primerenc 1300, sembla que s’im-
posen les novetats que arriben del nord.

Les experiències del gòtic lineal més avançat, o lineal 
trescentista, ens ofereixen un ampli ventall d’obres signi-
ficatives en tots els camps de la pintura, si bé destaca amb 
força la pintura mural, un àmbit per a la creació que havia 
tingut molta presència en els temps anteriors, però que 
perd importància a mesura que penetrem en el segle xiv i 
els grans retaules s’apropien de les parets dels temples. La 
pintura de la primera meitat del segle compon un escenari 
molt dinàmic, en què els encàrrecs reials van protagonit-
zar la introducció dels nous grans corrents. Durant el reg-
nat de Jaume II (1291-1327), casat en primeres noces amb 
Blanca d’Anjou, és palesa la penetració d’algunes de les 
formulacions d’origen septentrional, que havien configu-
rat l’avantguarda als regnes de França i Anglaterra, però 
també hem de percebre que la seva manifestació s’adapta 
als escenaris mediterranis, on competeixen altres models. 
Aquestes tendències es fan visibles en múltiples realitza-
cions que ajuden a entendre el pes adquirit pels grans cen-

tres mendicants, sense oblidar monestirs reials com Sixe-
na, el món dels benedictins i els cistercencs o les seus 
canonicals. A l’església de Sant Domènec de Puigcerdà es 
preserven importants restes d’obra mural que, amb les se-
ves sofisticacions i estilitzacions expressives, engendren 
creacions pictòriques molt notòries que es poden classifi-
car dins d’aquest segon gòtic lineal. En realitat, no poden 
ser sinó un vestigi d’altres empreses similars, perdudes 
per a la majoria de les fundacions franciscanes i domini-
ques catalanes, valencianes i mallorquines. Un seguit de 
creacions de qualitat, relacionades amb el món llengua-
docià i provençal, també ens pot acostar als magnífics vi-
tralls de la capçalera de la catedral de Barcelona, que, rea-
litzats en temps del bisbe Ponç de Gualba (1303-1334), 
mantenen nexes interessants amb l’art tolosà.6

Des de l’entorn del 1300, Mallorca i Catalunya seran re-
ceptives a manifestacions artístiques vinculades a la pintu-
ra italiana de les darreres dècades del segle xiii. A l’illa, so-
bresurt una taula amb les històries de la Passió de Crist i 
temes franciscans, vinculada al convent de Santa Clara de 
Mallorca (Museu de Mallorca), una producció d’arrels es-
tilístiques romanes que convida a tenir en compte alguns 
dels murals de la basílica de Sant Francesc d’Assís, entre 
altres fonts.7 D’altra banda, i en un context artístic molt 
peculiar, s’estenen les obres i els models que proporciona-
ven els potents obradors de manuscrits il·luminats de la 
ciutat de Bolonya.8 Per tant, el període lineal dóna vida a 
un art que ens complau amb experiències variades, que so-
vint donen pas a la hibridació a partir dels seus principals 
referents, sigui per via estilística o iconogràfica. No podem 
prescindir, doncs, dels estils italobizantins, alternatius a les 
troballes de Giotto i els seus companys, que es manifesten 
en l’art toscà dels tallers i les escoles de Cimabue, Memmo 
di Filippuccio o Duccio di Buoninsegna.9 Aquesta ha de 
ser una de les raons per les quals el model giottesc arriba 
amb retard i conquereix el nostre territori, com veurem, al 
llarg de la tercera dècada del segle xiv.

Els grans llibres dels Usatges i Constitucions de Catalu-
nya, on es representen les Corts catalanes i els costums i 
lleis vigents, configuren un discurs de caire jurídic singu-
lar, que fou il·lustrat pels millors miniaturistes del gòtic 
lineal i italianitzant. L’Hagadà d’or de la British Library de 
Londres és un dels manuscrits més rics del període, un 
encàrrec hebreu que amplia el punt de vista sobre el con-
text àulic en què es van promoure alguns dels exemplars 
dels Usatges. Aquests configuren un corpus excepcional 
de còdexs nobiliaris i reials, que enclou llibres com l’en-
carregat pels Montcada, obra que va passar a ser propietat 
del municipi de Lleida i que es conserva a la seva Paeria, o 
el ric exemplar ms. Lat. 4670 A de la BNF, a París, amb tres 
significatives intervencions d’il·lustradors, una de les 
quals ha estat relacionada amb el mestre principal de l’Ha-
gadà d’or.10 En aquest context, és apropiat parlar de 
l’obrador lineal dels Montcada de Lleida, amb un estil ori-
ginal, de dibuix solt, que crea figures flonges i s’interessa 
per les orles, ja que al llarg dels anys trenta i quaranta la 
nova cultura italiana s’imposa en els encàrrecs del clan fa-
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miliar i també en les miniatures d’altres grans manuscrits 
jurídics com el Llibre verd de Barcelona o el Decretum 
Gratiani de Londres. No oblidem que Elisenda de Mont-
cada esdevé esposa de Jaume II i passa a ser, en la seva 
viudetat, la regina del monestir de clarisses de Pedralbes, 
fundat el 1326, un marc clau per a entendre el desenvolu-
pament de la pintura d’arrel italiana.11

Els escassos retaules que es poden situar dins dels pri-
mers vint-i-cinc anys de la centúria són de dimensions re-
duïdes,12 com és el cas dels fragments de Sant Jaume de 
Frontanyà, o del retaule de Santa Margarida de Vilobí 
d’Onyar, fet en realitat per a la catedral de Girona. Posen 
de manifest la importància conferida durant tota aquesta 
etapa als murals, ben clara encara a la Seu Vella de Lleida o 
a la catedral de Tarragona, o en localitats com València, 
Perpinyà, Puigcerdà, l’Arboç o Terrassa, i documentada 
també als palaus i monestirs de Barcelona. Algunes pintu-
res sobre taula, entre les quals sobresurt la cadira prioral de 
Sixena (Museu Diocesà de Lleida), ens recorden també la 
polivalència dels tallers que, en aquest cas, ens acosten a 
alguns vestigis murals del claustre del monestir de Pedral-
bes. Les taules de Vallbona de les Monges (MNAC), que 
cal situar ja a partir dels anys trenta, són fruït d’un encàr-
rec controvertit, que dóna peu a pensar en una obra amb 
dues cares, tot i altres hipòtesis viables per a la reconstruc-
ció del conjunt, i a un estil que reflecteix els corrents del 
gòtic lineal, tenyits per una rica cultura italobizantina d’ar-
rels toscanes que fou ben coneguda a Mallorca i, plausible-
ment, també a València.13 Aquest corrent és representat en 
els vitralls de les principals catedrals catalanes (Barcelona, 
Girona, Tarragona...) i es retroba als murals de la capella de 
les Onze Mil Verges de la catedral de Tarragona.14 Les sar-
gues del reliquiari de Santa Tecla de la catedral de Tarrago-
na i la taula de la Mare de Déu de l’església de Sant Llorenç 
de Lleida permeten plantejar problemes singulars que ens 
acosten, d’una banda, a dues magnífiques pintures sobre 
tela i, de l’altra, a una imatge de la Mare de Déu que es pot 
relacionar amb el món dels vitrallers i els muralistes actius 
a Avinyó o a Navarra, entre els quals trobem Juan Oliver.

Els Bassa i els nous estils d’arrels 
italianes

La pintura més afí als models pisans i sienesos, no del tot 
aliena al món francoflamenc, ens descobreix un ric filó ar-
tístic a Mallorca, però en aquest cas en que predominarà 
l’empremta italiana. A l’illa es desplega un nou món pic-
tòric gràcies a les produccions que envolten el Mestre dels 
Privilegis, antiga denominació que porta a descriure la 
principal escola pictòrica mallorquina del segle xiv, en la 
qual s’engloba l’activitat de diversos mestres. Encara que 
difícils d’individualitzar, atesos els múltiples problemes 
per delimitar les seves aportacions, trobem actius a Ma-
llorca el vitraller sienès Matteo di Giovanni i altres pintors 
entre els quals s’ha destacat especialment la figura de Joan 
Loert o Lloert (Johannes de Luerts), autor de diferents re-

taules destinats a la catedral de Mallorca.15 Sigui o no Joan 
Lloert el més sobresortint entre els factibles mestres dels 
Privilegis, el fet és que assistim al desenvolupament d’un 
estil força coherent, que caracteritza el segon quart de se-
gle al regne insular, amb més d’una personalitat remarca-
ble,16 i que es pot contemplar a partir del món del vitrall, 
la pintura sobre taula, els murals o els llibres manuscrits o 
sobre diverses d’aquestes realitats integrades.17 Aquest es-
til, representat pels retaules de Santa Eulàlia i Santa Qui-
tèria de la catedral de Mallorca, presumiblement es devia 
reflectir als centres del continent, segons podem advertir 
en alguns fragments murals de la catedral de Narbona i 
pressuposar per a Perpinyà i Montpeller. La doble capella 
del palau dels reis de Mallorca18 conserva vestigis murals 
amb motius arquitectònics, cal·ligràfics i vegetals que evi-
dencien la magnitud dels programes murals perduts ja en 
els períodes anteriors. Aquests podrien ser anàlegs als de 
la capella reial de Mallorca o als del castell de Bellver, pin-
tats per Francesc Cavaller i altres mestres que la docu-
mentació també esmenta. Les realitzacions del 1300, fos-
sin murals o en els embigats,19 haurien estat precedides 
per creacions properes a obres com les barcelonines de 
l’obrador del Mestre de la Conquesta de Mallorca, aplica-
des tant a programes de caire religiós com civil, que evo-
lucionen a partir de les formes anglobizantines vers for-
mes més fortament emparentades amb la cultura 
septentrional que es desenvolupa vers el 1300.

La creació d’una sèrie d’escoles pictòriques coherents, 
fonamentades en l’activitat de poderosos tallers dirigits 
per mestres del país o per pintors arribats d’altres llocs, 
amb una producció característica, és una de les fites que, 
en diferents territoris de parla catalana, anirà assolint vis-
tositat a partir del segon quart del segle xiv, quan l’entra-
da dels estils italians giottescos és el fenomen que cal des-
tacar en primer terme. Aquesta afirmació no pretén negar 
que aquesta tendència no fos una realitat anticipada per 
períodes precedents, quan les limitades referències docu-
mentals no secunden les també escadusseres obres que 
ens n’arriben.

La política de la Corona catalanoaragonesa a la Medi-
terrània serveix, en aquesta nova etapa, el procés de reno-
vació del llenguatge pictòric, fonamentat en el diàleg di-
recte amb els centres italians. La relació fou intensa i va 
tenir una repercussió especial als territoris de parla catala-
na,20 dins d’un procés que també van propiciar les rutes 
comercials i els vincles amb el regne de Nàpols, sense 
oblidar l’oposició que confrontava els catalans als interes-
sos de genovesos i pisans en els espais insulars més desta-
cats. Mallorca, però també Sardenya i Sicília, van actuar 
de pont, consolidant els tradicionals lligams artístics amb 
el món italià o creant-ne de nous, especialment amb Pisa i 
Nàpols. En aquest moment de canvis, una generosa docu-
mentació dóna a conèixer els noms dels pintors més bri-
llants i permet situar i posar nom a tota una llarga sèrie de 
produccions conservades o perdudes.21 Advertim que els 
tallers accepten encàrrecs de tota mena, i així es produei-
xen murals, retaules o llibres il·lustrats en uns mateixos 
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obradors. Aquesta tendència, vigent en el primer període 
italianitzant, es capgira a partir de la segona meitat del se-
gle xiv, quan els grans especialistes en matèria de retaules 
veuen augmentar les comandes i el món dels miniaturis-
tes comença a plantejar-se com un àmbit més exclusiu i 
tancat (Arnau de la Pena) que produirà obres interessants 
però de menor ambició enfront dels grans encàrrecs del 
període precedent.22 Com és lògic, cal tenir en compte al-
guna excepció ben pertinent, que descriu activitats plurals 
com la del pintor del rei Ramon Destorrents, també mi-
niaturista i encarregat de pintar el 1361, fins i tot, una es-
fera construïda per Ramon de Planes amb els temes del 
zodíac, els planetes i les constel·lacions.23

Les modalitats del gòtic lineal, adherides encara al món 
de les parròquies i en algunes canòniques, tendiran a con-
viure, en la seva etapa final, amb les creacions que genera 
l’art derivat de Giotto i altres pintors toscans, que la cort 
va potenciar amb els seus encàrrecs. El model italià podia 
ser aleshores un distintiu, que acabarà essent adoptat de 
forma generalitzada només en els temps posteriors a la 
Pesta Negra. Aquest discurs innovador té Ferrer Bassa 
com a figura principal. Al seu voltant giren altres perso-
nalitats significatives, que actuen de forma paral·lela i in-
dependent, com el Mestre de l’Escrivà de Lleida, o bé es 
troben immerses en els afers de l’obrador que aquest diri-
geix i que ens porten fins a Arnau Bassa, un Pseudo-Fer-
rer Bassa o el mestre català de Baltimore.24 No és una tas-
ca fàcil delimitar els estils de tots aquests pintors, i encara 
conviuen teories divergents sobre la seva entitat real i ca-
tàlegs estrictes. Més enllà de les lògiques discussions sobre 
els seus perfils, es pot afirmar que Ferrer Bassa va ser el 
principal ambaixador del nou estil giottesc, després del 
seu versemblant pas per Itàlia. Fins a la seva mort, a mit-
jan segle xiv, el pintor va assumir i dirigir nombroses co-
mandes d’Alfons el Benigne i Pere el Cerimoniós. Autor 
de la il·lustració d’uns Usatges perduts (1333), la seva obra 
es mou entre el món dels grans llibres de luxe de promo-
ció reial (Saltiri anglocatalà de París, Llibre d’hores de Ma-
ria de Navarra),25 amb un brillant context limítrof (Decre-
tum Gratini de Londres), que no exclou el món jueu 
(Maimònides de Copenhaguen...), i la pintura dels retaules 
més importants del seu moment, aquells que havien de 
presidir les capelles palatines en capitals com Barcelona, 
Mallorca, Perpinyà, Lleida o Saragossa. Ferrer Bassa pintà 
figures belles i subtilíssimes per als retaules, tot i que no 
hem d’excloure la participació del taller, igual que adver-
tim la participació de mans diverses als principals llibres 
que es va encarregar d’il·luminar.

Entre les exigües restes de retaules reials, algunes taules 
conservades a Lisboa i a Mallorca que van integrar-se en el 
conjunt destinat a l’altar major de la capella de Santa Anna 
de l’Almudaina de Mallorca han esdevingut eix fonamen-
tal per als nostres estudis sobre l’obrador. Devien formar 
part d’un gran retaule, avui semidestruït, que els Bassa van 
deixar inacabat a la seva mort i que seria conclòs al taller 
de Ramon Destorrents (1358). De fet, durant molt temps, 
aquesta producció fou considerada obra exclusiva de Ra-

mon Destorrents, fet que complicava poderosament l’atri-
bució del retaule de Sant Marc (Santa Maria de Manresa) 
a Arnau Bassa, reconegut per Gudiol a Destorrents. Tot i 
així, un cop acceptat que aquest fou l’encàrrec fet pels sa-
baters de Barcelona al fill de Ferrer Bassa, segons docu-
ment de 1346, i que el retaule que avui es troba a Manresa 
era el destinat a la capella dels sabaters de la catedral de 
Barcelona, la relació estilística amb les taules de l’Almu-
daina i el conjunt barceloní vindria a demostrar clarament 
que la intervenció dels Bassa en el retaule mallorquí no va 
quedar en no res.26 Per tant, cal apreciar en el disseny i la 
factura del retaule mallorquí la intervenció dels Bassa i 
corroborar la notorietat adquirida per Arnau en el taller 
patern, com a pintor de retaules i il·luminador. La qualitat 
del conjunt de Mallorca és, a més, una prova afegida a la 
reconeguda importància de l’obrador de Ferrer Bassa en 
la primera etapa de govern de Pere el Cerimoniós.

Durant molt de temps, però, l’única obra documentada 
per Ferrer Bassa van ser els murals de la capella de Sant 
Miquel de Pedralbes, encarregats el 1343 per primera ve-
gada, però no conclosos fins al 1346, després de la renova-
ció del contracte, signat el mateix any.27 Les particulari-
tats d’aquestes pintures situades a la fi de la carrera del 
pintor havien allunyat la crítica especialitzada dels princi-
pals còdexs il·lustrats pel taller, amb els quals no s’establia 
estricta correspondència, ni tan sols cronològica.28 Per 
fortuna, les troballes fetes a les darreres dècades han per-
mès replantejar aquest punt de vista i tendir a integrar les 
obres bassianes en un ventall d’opcions diversificat dins 
d’un taller dinàmic, del qual no cal excloure l’encàrrec de 
les clarisses, però tampoc les grans produccions minia-
des.29 Els lligams dels murals amb la taula de la Coronació 
de Bellpuig, obra densa en els seus referents italians i sola-
ment coneguda avui a través de fotografies en blanc i ne-
gre, són clars, malgrat les oscil·lacions de factura degudes 
al taller. Tot i haver donat peu a la creació d’un anònim, la 
Coronació es pot considerar una peça fonamental del ca-
tàleg de Ferrer Bassa, igual que les miniatures del Saltiri 
anglocatalà de París, les del Maimònides de Copenhaguen 
i part de les del Llibre d’hores de Maria de Navarra, a més 
de les restes, molt malmeses, d’un retaule de Sant Pau, 
plausiblement identificable amb un encàrrec dels Mont-
cada, un Baró de Dolor conegut per fotografia i algunes 
altres realitzacions fragmentàries que ens han arribat.

El Llibre d’hores de Maria de Navarra és doblement in-
teressant perquè conjuga l’art de Ferrer Bassa amb el del 
seu obrador i ens mostra els camins personals que aquest 
va recórrer sense descuidar-ne la coordinació en obres 
complexes.30 El mateix es pot dir del Políptic Morgan de 
Nova York, un retaule portàtil dedicat als goigs i dolors 
de Maria que té en Jesús el principal protagonista i que 
mostra les subtileses de què eren capaços aquests mestres 
vers 1340-1345.31

Analitzar la formació de Ferrer Bassa ens porta fins a 
les principals escoles toscanes i adriàtiques. Cal no obli-
dar que arran de les semblances amb la Coronació de 
Bellpuig se li van arribar a atribuir obres d’Urbino o del 
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santuari de Mombaroccio.32 En el recorregut ple d’incer-
teses del pintor, no podem negligir el fet que Giotto i els 
seus companys eren actius a Nàpols vers 1328-1332,33 
ciutat que pot convertir-se en una molt plausible etapa del 
viatge de Ferrer Bassa per Itàlia en un moment proper al 
del seu retorn.34 Alternativament, és prou evident que els 
seus col·laboradors més joves reclamen també una anàlisi 
de tot el que passa a la Toscana no florentina, de la mà de 
Duccio, Simone Martini, els Memmi i els obradors actius 
a Pisa. La pintura i la il·lustració de manuscrits pisans, 
sense oblidar el protagonisme cabdal de la seva escultura, 
expliquen l’obra del Mestre de l’Escrivà de Lleida i a partir 
de les creacions d’aquest magnífic pintor també la pro-
ducció del mestre català de Baltimore, directament vincu-
lat als Bassa per més d’una raó.35

Els anys quaranta degueren ser el moment en què 
prengueren força aquestes noves orientacions que fan 
necessari pensar en la proximitat d’Avinyó, on Simone 
Martini i els seus companys més dotats, entre els quals el 
Mestre dels Àngels Rebels, conviden a revisar les troballes 
d’un dels millors obradors del període. L’escola que quali-
fiquem de bassiana va crear una imatge potent i singular 
per a la pintura catalana del segon quart del segle xiv. 
Obres com el retaule de Sant Jaume del monestir de Jon-
queres a Barcelona (Museu Diocesà de Barcelona) o el ma-
teix retaule de Sant Marc i Sant Anià, o la taula de Santa 
Anna i la Verge Nena del retaule de l’Almudaina (Museo 
Nacional de Arte Antiga de Lisboa) donen idea dels mo-
dels d’extracció àulica que seran més valorats i seguits 
pels tallers posteriors. El tríptic català de Baltimore defi-
neix un mestre afí als Bassa que, plausiblement, es va ocu-
par de concloure el retaule major de Santa Maria de Po-
blet, una gran obra de la qual es conserven taules a 
Barcelona (MNAC) i al Fogg Art Museum de Cambridge. 
Un projecte que hauria acolorit el panteó reial que promo-
cionava Pere el Cerimoniós i que, des de mitjan segle xiv, 
prenia forma al monestir cistercenc.36

La mort de Ferrer Bassa i Arnau Bassa, probablement a 
causa de la Pesta Negra, deixa un buit important que afec-
tarà sobretot el discurs de la pintura de la cort. Tot i així, 
els Bassa havien creat escola i van deixar alguns deixebles 
en actiu que impedeixen parlar d’un trencament radical. 
En tot cas, no hem de menysprear els problemes d’inter-
pretació que genera el fet de fusionar els encàrrecs reials i 
altres tipus de comandes que adaptaran els seus esquemes 
estilístics i iconogràfics a noves necessitats i contextos. A 
partir del 1350 es pot pensar en una renovació d’àmbits i 
destinacions de les comandes, que pivotaran sobre dos ei-
xos fonamentals: el taller de Ramon Destorrents i el dels 
germans Serra.

La pintura després de la Pesta Negra

La pesta del 1348 va afectar Europa i l’art europeu en ge-
neral: la mort de mestres principals és una raó de força 
inqüestionable, però també cal fer notar, en els afers del 

canvi, l’ofec d’algunes tendències i la imposició d’una mi-
rada distinta sobre la realitat. Es frenen algunes de les ex-
perimentacions formals anteriors sobre l’espai i es tendeix 
a crear episodis més sintètics i abstractes, articulats per 
fer-los arribar ràpidament a un públic que ha de poder 
apreciar amb facilitat el sentit essencial de les imatges.37 
Aquest procés es dóna sense renunciar al simbolisme i a 
l’articulació d’alguns programes complexos que perme-
ten fer créixer els cultes i redimensionen i amplien els ci-
cles dedicats a les principals figures del santoral. Es tracta 
d’un recorregut no mancat d’excepcions i que, malgrat 
tot, atorga més densitat als paràmetres litúrgics i simbò-
lics en detriment dels aspectes narratius o de l’experiència 
acumulada sobre altres dimensions del sistema de repre-
sentació.

El taller de Ramon Destorrents pren el relleu dels Bassa 
i ja sabem que és l’encarregat de concloure alguns retaules 
reials que havien quedat inacabats. La definició de l’art de 
Destorrents, mestre hàbil en tots els camps de la pintura,38 
és complicada i el seu llenguatge pictòric ha tendit a unir-
se al dels primers Serra, atès que no debades Pere Serra va 
ser aprenent en el seu taller entre el 1357 i el 1360.39 La 
seva intervenció en el retaule de l’Almudaina, la predel·la 
o taula dedicada a sant Onofre i els eremites, conservada a 
la catedral de Barcelona, obra potser començada pels Bas-
sa i acabada al taller de Destorrents, a més d’alguns rics 
manuscrits com el Breviari d’amor de Londres i algunes 
miniatures del Pontifical de Narbona,40 són factors clau 
per acostar la seva producció al catàleg de l’anomenat 
Mestre de Rubió, autor d’un gran retaule de la Coronació 
de la Mare de Déu de Santa Maria de Rubió (in situ i Mu-
seu Episcopal de Vic). La pintura de Destorrents i el seu 
obrador, complexa com ho és la factura del Breviari lon-
dinenc, configura un perfil estilístic original, que pot se-
parar-se dels Serra sense renunciar del tot a les propostes 
bassianes, que fonamenten la pintura posterior a la Pesta 
Negra de mitjan segle xiv. Destorrents, però, també deixa 
sentir la proximitat d’Avinyó i, novament, l’influx crei-
xent d’alguns potents corrents francesos.41 En la seva 
creació es detecta l’atracció que exerciria Matteo Giovan-
netti des de la ciutat dels papes, sense que calgui oblidar la 
brillant escola de pintors i miniaturistes de París. Uns re-
clams parisencs que, camí de Normandia o del món an-
glès, també aconsellen l’estudi comparat de les creacions 
del vitraller Guillem de Letumgard, visibles a Tarragona i, 
sobretot, a la catedral de Girona.42

L’entorn àulic havia de ser una de les aspiracions dels 
Serra quan acosten el germà petit, Pere, a l’obrador del 
pintor del rei, Ramon Destorrents. Els inicis de l’obrador 
configurat al taller de Francesc Serra (1350-1361) no són 
del tot clars; coexisteixen teories diverses sobre la seva 
personalitat, però, més enllà d’aquestes qüestions, hem de 
pensar en una progressió de les seves ambicions i la seva 
projecció en el territori que es desvia del discurs inicial.43 
El fet que el taller de Francesc Serra pogués assumir, com 
seria plausible, un encàrrec arribat d’Enric de Trastàmara, 
germà bastard de Pere I de Castella, és també una manera 
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d’alliberar Destorrents i concentrar-lo en els encàrrecs de 
Pere el Cerimoniós.44 El desenvolupament del taller, tot i 
unes puntuals connexions amb el món de la cort i amb un 
enigmàtic Bartomeu Bassa, no va acabar per prioritzar el 
camí de la cort i va ser en el context de les catedrals, parrò-
quies, canòniques i monestirs que la seva obra es va pro-
digar a bastament, creant retaules de notòria envergadura 
i d’un gran interès.45 Jaume Serra (1358-1390) i Pere Serra 
(1357-1406) són els més coneguts dels germans, amb una 
producció personal atractiva que pot establir-se a partir 
de grans obres documentades. El retaule de la Resurrecció 
del Sant Sepulcre de Saragossa (1381), en el cas de Jaume, 
i els retaules manresans del Sant Esperit i de Sant Bernat i 
Sant Bartomeu en el cas de Pere (1394-1395)46 permeten 
recuperar l’aportació individual d’aquests pintors en una 
etapa tardana i més enllà de la producció d’un taller que 
va abastir tot el territori català i altres zones de la Corona. 
Retaules com els del monestir de Sixena (MNAC), els de-
dicats a sant Esteve, a Castellar del Vallès i a Gualter 
(MNAC), o produccions com les destinades a Tortosa, 
Sant Cugat del Vallès, Abella de la Conca, Sant Llorenç de 
Morunys o, de nou, el Sant Sepulcre de Saragossa confi-
guren un vast catàleg al qual cal afegir encara un seguit de 
fragments importants, conservats en diferents museus i 
col·leccions, entre els quals les taules de Palerm, Siracusa 
i l’Anunciació de la Pinacoteca di Brera de Milà, a més 
dels vestigis d’un gran retaule de Crist i la Mare de Déu 
trobats a la Curullada (Museu Diocesà i Comarcal de Sol-
sona)47 i d’una admirable taula dedicada al Crist davant 
Pilat que es conserva al Museu de Vic, a més d’altres tau-
les remarcables del Museu Maricel de Sitges. La recompo-
sició de l’escenari és possible, ja que les obres conservades 
són suficients i mostren la coherència i els afanys del pe-
ríode,48 però encara cal abordar l’estudi de conjunt i una 
revisió crítica dels catàlegs establerts.

Des de Barcelona, els Serra omplen la segona meitat del 
segle xiv, i el seu taller és el més productiu i influent del 
període. De fet, l’obrador va deixar una important petjada 
a València, i també al Rosselló, on treballaran els mem-
bres de la família Baró,49 però també mestres que, com 
Jaubert Gaucelm, s’havien format amb Pere Serra, segons 
contracte d’aprenentatge del 1393. Cal no oblidar altres 
pintors actius a la Catalunya del segle xiv, entre els quals 
els autors del retaule de la Mare de Déu de l’Estrella de la 
catedral de Tortosa, Joan de Tarragona, o l’anomenat 
Mestre de Santa Coloma de Queralt.50 A València, figures 
tan debatudes com Llorenç Saragossa o Francesc Serra II 
ens endinsen en l’italianisme peculiar amb derivades de 
l’escola barcelonina, que ha de deixar espai per a altres 
pintors i que, arribat el 1400, havien de protagonitzar un 
final d’etapa prolífic i diferent,51 abocat a una renovació 
que s’imposà amb una força innegable.

Tot i això, els Serra no van ser els únics mestres desta-
cables dins del segon tres-cents barceloní. A banda els 
pintors que amplien el seu recorregut en terres valencia-
nes i castellonenques, cal fer un espai a Pere de Valldebri-
ga, originari d’Aragó i possible autor del retaule de 

l’Anunciació, o de Sant Gabriel, de la catedral de Barcelo-
na,52 atribuït algun cop a Lluís Borrassà, sense deixar de 
banda Francesc Comes, actiu a Mallorca53 i plausiblement 
procedent de València, o resseguir altres creacions ma-
llorquines, no sempre d’idèntica factura, el món configu-
rat pel Mestre del bisbe Galiana, apropat a Pere Marçol 
(1362-1410),54 a l’activitat del qual cal encara afegir la 
d’altres pintors com Joan Filell, Miquel Font, Ramon Gi-
labert, actiu a Girona, o Joan Daurer,55 que signà diverses 
taules. Valldebriga, amb taller a Barcelona i orígens a 
Montsó, pren relleu en el panorama català a partir del 
1368 i es manté actiu fins al 1406. La seva pintura, que es 
concreta com una aportació aliena a l’escola dels Serra, 
arribarà fins a Lleida i Aragó i ens fa mirar de nou als cen-
tres italians fins a confluir dolçament, com també ho farà 
l’obra de Pere Serra, amb el primer gòtic internacional.

Un cop d’ull al primer gòtic internacional

Mentre la demanda creix i les obres es multipliquen se-
guint els esquemes d’un l’italianisme trescentista cada ve-
gada més proper al seu final, Pere Nicolau (doc. 1390-
1408) es convertirà en un dels puntals de la nova pintura 
conreada a València, on el seu estil de formes estilitzades  
i evanescents va crear escola. La ciutat es converteix en  
un centre privilegiat per als retaules56 on es congreguen 
mestres d’orientació i d’orígens diversos, entre els quals el 
florentí Gherardo Starnina, creador d’un art reflexiu, 
ponderat, sobre un teixit d’arrels giottesques, i el germa-
nicoflamenc Marçal de Sax, o de Sas, expressiu, agosarat 
en els seus plantejaments i gran dibuixant.57 A ells s’afe-
geixen Jaume Mateu, nebot de Pere Nicolau, els presump-
tes Gonçal Peris i Gonçal Peris Sarrià,58 Miquel Alcanyís o 
Guerau Gener, amb estils propis, sempre multicolors, im-
petuosos i suggeridors de mons fantàstics, tancats en te-
mes pertinents a la religiositat i a les demandes de l’època, 
però amb un potencial i una genialitat plàstica admira-
bles, que sumen una poderosa tradició italiana a un espe-
rit proper a aquell que retrobem a les grans corts franco-
flamenques i germàniques.59

El gòtic internacional va crear interessants corrents ar-
tístics que articulen els diferents obradors de la Corona 
catalanoaragonesa, en un diàleg profitós que té lloc tant al 
continent com en els diferents escenaris insulars.60 Para-
doxalment, donada la multiplicació dels obradors locals, 
l’internacional és un dels moments de més forta cohesió 
entre les diferents escoles pictòriques dels països de parla 
catalana. Aquest sentit d’unitat neix sobre un fons d’afini-
tat amb diverses escoles europees, que obliguen a consi-
derar les grans aportacions pictòriques visibles als millors 
manuscrits il·luminats del període. Són evidents, per 
exemple, els intercanvis entre el món dels il·lustradors va-
lencians i barcelonins, en un registre de connexions que 
confirma el que també es posa de manifest en el món del 
retaule. Les propostes del segon Trecento, encara forta-
ment empeses pel model estilístic italià, es deixen enrere 
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mentre avancen les propostes, de vegades xocants o ines-
perades, dels grans pintors de l’internacional. A Barcelo-
na, el cicle trescentista es tanca sense una crisi estilística 
aguda, sobretot si tenim en compte el primer perfil de 
Lluís Borrassà i el missatge de continuïtats promogut per 
alguns dels col·laboradors del taller de Pere Serra, com 
Pere Vall o Jaume Cabrera, que es convertiran en notoris 
caps de taller en aquest nou període del gòtic.61 També 
Joan Mates sembla haver-se format en aquest context, 
però la seva trajectòria el porta a conrear un estil més in-
trèpid en les formes, que l’apropa a alguns mestres valen-
cians i al vitraller Nicolau de Maraia.

Superat el delicat moment de la Pesta Negra (1348-
1350) i després d’un període de canvis parcials, el gòtic 
internacional reforça la separació de les especialitats, però 
intensifica les col·laboracions entre artífexs i ens endinsa 
en una etapa de resultats brillants i espectaculars que do-
narà prioritat absoluta al retaule en totes les seves possi-
bles formulacions, pictòriques, escultòriques o mixtes. 
Sigui a partir de les escoles catalanes, valencianes o ma-
llorquines, aquestes estructures que serveixen les necessi-
tats religioses s’imposen com a suport preferent de la pin-
tura gòtica, per bé que cal no oblidar la fortuna d’altres 
tipus d’obres que ens acosten a les tècniques de la minia-
tura,62 com l’esmalt, la vitralleria, el brodat o les teles pin-
tades.63 La dinàmica que afavoreix els retaules es consoli-
da en els episodis del gòtic final a les terres de parla 
catalana.

Des de les dècades finals del segle xiv es va produir un 
intens fenomen de proliferació de les escoles pictòriques 
locals amb una entitat artística notòria.64 Arribats al 1400, 
alguns dels grans tallers barcelonins i valencians han creat 
perfils singularitzats dins del nou corrent i arriben a tenir 
una projecció considerable en tot el territori, però no es 
pot negar la competència dels tallers nascuts en altres lo-
calitats. Afloren noves individualitats amb caràcter i, fins i 
tot, arriben als centres principals pintors i vitrallers d’al-
tres llocs d’Europa, marcats pels contextos d’on prove-
nen. Nicolau de Maraia i el seu obrador renoven tendèn-
cies dins de l’escola de Barcelona per projectar la seva 
producció també a d’altres indrets de Catalunya. Barcelo-
na, tot i que no perd importància, arriba a perdre l’hege-
monia en una etapa en què València passa a ser un centre 
neuràlgic per a la pintura del gòtic, i altres obradors, ac-
tius a l’arquebisbat de Tarragona o als bisbats de Lleida, 
Girona, Tortosa, Castelló, Perpinyà, Elna o Ciutat de Ma-
llorca, assumeixen encàrrecs destacats. Cada zona té mes-
tres i tallers amb contorns característics que s’interrela-
cionen i es multipliquen i que, en alguns casos, enllacen 
també amb el món de l’escultura i l’orfebreria. Mentre 
que a Girona es manté actiu el clan dels Borrassà i a Lleida 
es crea una escola amb dues figures clau, Pere Teixidor i 
Jaume Ferrer,65 els obradors de pintura de tota la franja 
mediterrània peninsular mantindran una intensa corres-
pondència que no margina alguns centres i obradors de 
l’interior, però que evidencia els corrents i fonts prepon-
derants en tota la vasta zona costanera i insular.66 Pintors 

com Guerau Gener o Bernat Despuig concatenen dife-
rents obradors valencians i catalans en una etapa en què a 
València germina una de les escoles de pintura més po-
tents del gòtic internacional. El retaule continua essent 
l’objectiu principal dels tallers, i els bisbats de Barcelona, 
Lleida o Tortosa i l’arquebisbat de Tarragona nodreixen 
amb encàrrecs tallers locals i forans.

Procedent de Girona, Lluís Borrassà arriba a Barcelona 
als anys vuitanta, en la plenitud d’un segon període italia-
nitzant.67 Deixa enrere un obrador familiar que continua-
rà actiu a Girona fins a la fi de l’internacional i en què so-
bresurt també la personalitat de Francesc Borrassà. La 
primera etapa d’activitat de Lluís podria suplir el buit dei-
xat per Ramon Destorrents i Llorenç Saragossa, tot i que 
l’obrador dels Serra continua a ple rendiment. El primer 
Borrassà és conegut gràcies als retaules destinats a Vila-
franca del Penedès, en un context que li facilità encàrrecs 
arribats dels ordes mendicants, afavorits pels monarques. 
El retaule de la Mare de Déu i Sant Jordi del convent de 
Sant Francesc de Vilafranca pertany a aquest moment, 
que generarà alguns contactes amb Mallorca i suposarà la 
incorporació al taller de l’esclau Lluc Borrassà, que con-
clou la seva carrera a l’illa després de la mort del cap del 
taller i ja manumès. Les creacions més conegudes del ta-
ller barceloní pertanyen a una cronologia que ens endinsa 
en el 1400 i remeten sobretot a retaules hagiogràfics de 
grans dimensions i iconografia complexa, entre els quals 
un dels més ben conservats és el de Santa Clara de Vic 
(Museu Episcopal de Vic), una obra que ens retorna als 
ordes mendicants. Cal destacar també la predel·la del 
conjunt destinat a Sant Domènec de Manresa o el retaule 
de Sant Pere de Terrassa, sense oblidar la notable sèrie de 
creacions del pintor destinades a les diòcesis de Barcelo-
na, Girona o Tarragona. L’obra de Borrassà omple el pri-
mer quart de segle mentre el pintor dirigeix un taller de 
configuració complexa, amb una xarxa intricada de rela-
cions amb altres pintors i obradors al seu darrere. Bon 
mestre del color, Lluís Borrassà destaca per ser un pintor 
eficaç que combina una bona base italianitzant amb les 
idees renovadores pròpies de l’art del 1400. No tindria 
menys qualitat la producció madura de Guerau Gener, 
pintor de biografia curta, format probablement a la Va-
lència dels anys noranta del segle xiv i retornat momen-
tàniament a Catalunya vers el 1400 per pintar el retaule 
de Sant Bartomeu i Santa Isabel de la catedral de Barce-
lona.68 La seva col·laboració renovada amb els millors 
pintors valencians explica en bona mesura l’estil del 
gran retaule marià de l’altar major de Santes Creus, con-
servat a Tarragona i a Barcelona en les seves parts fona-
mentals.69

Barcelona dóna cabuda a altres tallers, entre els quals el 
de Joan Mates,70 pintor que es mou entre el culte a la ri-
quesa material i un elegant misticisme que escau als en-
càrrecs rebuts d’alguns nobles i, sobretot, als dels canon-
ges vinculats a catedrals com la de Barcelona i la d’Osca.71 
Jaume Cabrera resulta una mica més convencional, però 
el seu catàleg és extens i apunta a l’èxit obtingut pel pin-
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tor.72 A Tarragona, el nucli configurat a l’entorn de Mateu 
i Pasqual Ortoneda i el seu clan familiar és representat per 
diversos retaules marians, entre els quals destaca el gran 
retaule de la capella del castell de Solivella i el conjunt 
conservat a Cabassers.73 Amb un radi d’actuació que arri-
ba a la Segarra i l’Urgell, Ramon de Mur pren el relleu 
com a autor del gran retaule de Santa Maria de Guimerà i 
d’una taula, la de la Mare de Déu de la Llet, procedent de 
Cervera (MNAC). Fou amant d’una gamma força pecu-
liar que aplicà amb estil molt personal.74

És sabut que Lluc Borrassà, en la darrera fase de la seva 
activitat, retornà a Mallorca, on s’encarregà de pintar la 
taula centrada en la visió del Crist mort de Pollença. Ja des 
de l’entorn del 1400, l’illa desvetlla diferents realitats ar-
tístiques articulades dins del gòtic internacional, repre-
sentat per anònims com els mestres de Montsió i de Santa 
Eulàlia. Es tracta de pintors fidels a les pautes del nou cor-
rent,75 però amb una forta dimensió italiana que apaivaga 
algunes de les resolucions més agudes de l’estil.

Tot i la importància dels múltiples centres situats al 
Principat i el pes del món insular, quan parlem de l’inter-
nacional, València mereix ser realçada molt especialment 
pel que fa a les troballes d’una sèrie de pintors que, capa-
ços de fer obres d’una gran qualitat, renoven el panorama 
artístic de la ciutat i d’altres indrets, ja que la seva influèn-
cia es percebrà arreu de la Corona i rebran encàrrecs molt 
significatius de centres no valencians. El gran retaule de la 
Mare de Déu per a la catedral d’El Burgo de Osma o al-
guns altres per a l’Aragó, en zones frontereres, evidencien 
el potencial d’aquests pintors que, amb Pere Nicolau al 
capdavant, conegut per ser l’autor del retaule documentat 
de la Mare de Déu de Sarrión (Terol), trenquen els mot-
llos de l’art trescentista que encara representaven alguns 
dels retaules de final del xiv en centres com Villahermosa 
del Río.76 El retaule de Sarrión, obra del 1404, tot i els des-
perfectes, evidencia la sofisticada naturalesa de l’art de 
Nicolau, indiscutible mestre en el contrast de tonalitats i 
en la precisa execució dels detalls.77 Un art que es dilata en 
produccions reials com el políptic dels Set Goigs destinat 
a la cartoixa de Valldecrist i recentment reconstruït.78 
Fou, a més, un creador de mirades i actituds sorprenents, 
capaç de sostreure materialitat a les seves figures per tal 
d’integrar-les en un món molt personal sense diluir l’efi-
càcia visual i narrativa de les escenes, que sovint dota de 
paisatges espaiosos. Ja a finals del segle xiv, el retaule dels 
Goigs de Maria, conservat al Museu de Belles Arts de Bil-
bao, mostra episodis d’una qualitat excepcional, que gau-
diran d’un ampli radi d’influència, renovant els esquemes 
iconogràfics a l’ús. També el tipus de la Mare de Déu de la 
Humilitat canvia el seu patronatge en arribar el 1400 i ho 
fa sobre la base de les propostes de Nicolau i d’altres mes-
tres del seu entorn. Jaume Mateu (1402-1453) fou el seu 
nebot i hereu del taller, però la seva figura encara roman 
massa fosca, tot i haver estat relacionada amb una taula 
d’un retaule que el pintor hauria contractat el 1430 per a 
la parroquial castellonenca de Cortes de Arenoso79 i que 
se li hagin atribuït diversos retaules com el de Sant Miquel 

del Museu de Belles Arts de València o el de Sant Valeri 
de la parroquial de la Vall d’Almonesir.

El retaule de Bonifaci Ferrer, o dels Set Sagraments 
(1396-1398),80 permet recordar la presència de Gherardo 
Starnina a la Península i la seva vinculació amb València, 
encara que l’autoria del singular retaule sigui un tema en-
revessat, que involucra fonts plàstiques d’origen divers i 
obliga a considerar la relació de l’italià amb pintors locals, 
entre els quals sobresortirà Miquel Alcanyís. L’obrador de 
Starnina queda implicat també en altres obres com la 
predel·la amb temes de la Passió de Crist d’El Collado 
d’Alpont i sobretot en la factura de la taula del Judici Final 
de Munic,81 l’origen de la qual ha estat objecte de revisió 
en treballs molt recents.82

Andreu Marçal de Sax, en contacte evident amb la pin-
tura germànica, actiu vers el 1390 i fins al 1410, hauria es-
tat l’autor principal del retaule de Sant Jordi de la capella 
de la Confraternitat del Centenar de la Ploma (Victoria & 
Albert Museum, Londres). Aquesta obra d’ambició ex-
cepcional, en la qual intervingueren alguns dels seus col-
laboradors de taller, mostra totes les seves capacitats ex-
pressives, amb un viu sentit de les formes i el moviment 
que va dels registres més durs, grotescos i tensos dels mar-
tiris i altres escenes a la suavitat formal dels rostres de la 
princesa, de sant Jordi i dels àngels que envolten les figu-
res no menys gentils de la Mare de Déu i el Nen. Aquesta 
flexibilitat expressiva caracteritza el mestre que, tot i el 
seu gust per les formes estilitzades, no dilueix els volums i 
atorga densitat i versemblança als cossos dels personat-
ges. La seva col·laboració amb el català Guerau Gener es 
projecta com una qüestió interessant que afecta la inter-
pretació que podem fer del Dubte de Sant Tomàs de la ca-
tedral de València, una taula documentada, que cal apro-
par als resultats del retaule que Guerau Gener pintà més 
tard per a l’altar major de Santes Creus i que, després de la 
seva mort, hagué de concloure Lluís Borrassà. El retaule de 
Sant Jordi de Xèrica, que segueix algunes de les seves pau-
tes estilístiques, ha estat documentat en una investigació 
recent com a Berenguer Mateu.83 Marçal mantindrà tam-
bé contactes amb els Peris, Gonçal Peris i Gonçal Peris 
Sarrià (o de Sarrià), i no podia ser aliè tampoc ni a l’obra de 
Pere Nicolau ni a la de Starnina, tot i que el seu perfil es 
mantindrà autònom i segur, influint la pintura valenciana 
i, fins i tot, alguns pintors aragonesos, entre els quals des-
taca el conegut com a Mestre de Restacón (Saragossa).

El retaule de la Santa Creu de Sant Domènec de València 
(Museu de Belles Arts de València), reconegut a Miquel 
Alcanyís, destaca de nou per una factura precisa, extraordi-
nària en el dibuix i complaent en el color, que entronca 
perfectament amb molt del que resta visible al retaule del 
Centenar de la Ploma, i hi és també evident el ressò de Star-
nina, l’al·lusió al qual és imprescindible a l’hora d’analitzar 
obres com el retaule de Sant Gil i els seus fabulosos frag-
ments conservats a la Hispanic Society of America. Alca-
nyís fou un pintor integrador, capaç de fer confluir ense-
nyaments diversos en una obra de tècnica refinada i 
plantejaments iconogràfics i estilístics molt originals.
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El problema de Gonçal Peris s’ha pogut replantejar a 
les darreres dècades, fins a establir l’existència de dos pin-
tors diferents que portarien el mateix nom. El primer se-
ria l’autor de la taula de Santa Marta i Sant Climent, pro-
moguda el 1412 pel bisbe Sapera (Museu de la Catedral de 
València), i s’identificaria amb Gonçal Peris. El seu art 
sembla deutor del nervi i els ombrejats sorgits del taller de 
Marçal de Sax, tot i que en aquesta obra assoleix una ma-
jestuositat densa i contundent que és pròpia d’obres de 
cronologia més avançada, en contrast evident amb la cul-
tura i el refinament de la Verònica i l’Anunciació, que 
configuren una taula amb dues cares pintades, apropades 
a la mà de Gonçal Peris Sarrià, a qui també es feia corres-
pondre l’autoria del retaule de Santa Bàrbara de Puerto-
mingalvo (MNAC) i del retaule, força més tardà, dedicat a 
sant Martí, santa Úrsula i sant Antoni Abat (v. 1440) del 
Museu de Belles Arts de València.

No crec que la qüestió de la distribució d’obres entre els 
Peris84 i Jaume Mateu es pugui considerar tancada a partir 
de les dades i les obres disponibles, però és prou evident 
que les fonts dels estils d’aquestes taules evidencien els 
seus deutes amb Nicolau i amb els millors pintors de la 
generació precedent, derivant en una pintura rica en 
plantejaments que, posada en mans d’aquest excepcional 
nucli de pintors experimentats, va generar obres admira-
bles, algunes de les quals al nivell de les millors pintures 
europees del període. En tota aquesta qüestió, que posa 
sobre la taula l’herència de Pere Nicolau, que Gonçal Peris 
Sarrià rebés el 1418 un pagament per al retaule major de 
l’església parroquial de Rubielos de Mora (Terol) és un fet 
que cal tenir en compte,85 atès que el retaule conservat es 
mou dins d’esquemes propers a l’estil de Nicolau i, més 
encara, situa un tipus de producció que determina l’as-
cendència directa exercida per aquest pintor. El paper que 
va tenir Jaume Mateu en aquesta història s’haurà de des-
criure sense oblidar les col·laboracions i la proximitat als 
Gonçal Peris. De fet, que Gonçal Peris Sarrià treballés en 
un retaule de Sant Miquel i en un altre de la Mare de Déu 
per a Puertomingalvo (Terol) no prova per se la seva auto-
ria sobre el retaule de Santa Bàrbara (MNAC),86 obra 
d’una gran sofisticació i interès iconogràfic, però ens 
acosta directament a l’epicentre d’un mateix cercle i com-
plex nucli pictòric que hauria pogut actuar de forma coor-
dinada arribat el cas. La població de Puertomingalvo, vin-
culada al bisbat de Terol, pren un relleu especial, 
secundada per múltiples encàrrecs de retaules, pintats 
pels millors mestres valencians del període.

Antoni Peris, autor d’una Mare de Déu de la Llet i del 
retaule alacantí de la Verge de l’Esperança de Santa Maria 
de Pego (1400-1405), entre altres obres, conrea un estil 
italianitzant que contrasta pel seus valors d’arrel toscana 
amb la producció del Mestre de Cinctorres, que pot ser 
acostada per les seves característiques a algunes obres 
llombardes i al món francoflamenc que aquestes atreso-
ren. La densitat cremosa de la seva pintura i la nítida im-
postació de les representacions escultòriques li atorguen 
un seguit de valors específics reveladors de les seves fonts. 

El debat sobre la identitat de Pere Lembrí va portar a rela-
cionar el pintor amb les magnífiques pintures retrobades 
a Cinctorres, parentes directes d’una bella taula dedicada a 
la Mare de Déu i el Nen que es conserva al Museu de la 
Catedral de Barcelona.87 Més tard, la identificació va ser 
revisada a favor de l’autor del retaule perdut de l’església 
de Moquerola (Terol), però sembla quedar clara la impor-
tància del Mestre de Cinctorres dins un marc en què té un 
sentit especial reconèixer l’ascendent protagonisme de 
Pere Lembrí, un pintor que va treballar a Morella del 1399 
al 1412 per instal·lar-se a Tortosa a continuació, ampliant 
així les conquestes territorials del primer i millor gòtic in-
ternacional.

L’art que es produeix a partir de 1425-1430, descrit 
com a segon gòtic internacional, presenta als països de 
parla catalana un panorama figuratiu prou diferent del 
plantejat pels episodis inicials de l’estil.88 Bernat Martorell 
i Joan Antigó sobresurten en aquests nous temps com a 
protagonistes d’un corrent internacional que es transfor-
mà i que, malgrat l’excel·lència d’alguns pintors, no sem-
pre va poder emular les grans fites assolides a les dècades 
que envolten el 1400. A València, el fet sembla més evi-
dent que a Barcelona i es pot explicar per la pressió exerci-
da per uns nous models que, fonamentalment derivats de 
les experiències de l’escola flamenca, arriben amb una 
gran vitalitat a aquesta capital, per irradiar després a tots 
els territoris peninsulars. Es promou així el relleu de les 
antigues tendències que, anticipat parcialment per alguns 
dels millors creadors de les segones generacions de l’estil, 
introdueix les noves perspectives que qualificaran l’etapa 
final de la pintura gòtica.
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