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INTRODUCCIO 

Mateu, la vella capital del Maestraf de 
.Montesa, -en quines afores s'al~ava el palau 

del Mestre, va ésser lametrbpoli de tota la comarca . 
on .convivien juristes, mercaders, ' manyans, argen
ters, pintors, ballesters, esmaItadors, vidriers i bro- _ 
dadors. 

Bis Vidal i els- Valls erenrepresentants a Sant Ma
teu i 'Salsadella de la "poderosa firma toscana Fran
cescp Datini; les lIanes de Sant Mateu, de"Salsadella 
y de Cervera se cotitzaven amb lIurs noms de proce- ~ 

í dencia als .ports de Pisa i Talamone, i el bell catala
nesc de tota aquesta contrada era fam·iliar al Garbo 
floren tí, a"ls magatzemsde Calimala. -

Un floreiximent aixís, una projecció de la riquesa 
d'aquesta mena revelen una forta i plena vida interior. 

-La vila deSant Mateu, ,que bai-x ·el domi·ni deIs 
Sanjoanistes arrastra vida esllenguida, absorbei,x, 
afavorida tal voIta per la seua privilegiada situació 
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al pla, a la capital d.ela Batllia d-e Cervera, logra 
gran volada amb la capitalitat i mecenatge deIs :"10n- . 
tesians, més que de ningú del Mestre Pere de Thous. 

Aquest benestar es tradueix .en luxe i refinament, 
i una florida de les _arts segueix a la pletora de vida. 
Cal estudiar ara els pintors que amb el seu art ompli
ren esglésies i palaus de draps de pinzell i de retau
les, de cofres i retaulons, de cartrons per a vidrieres, 
de brandons, de senyals que es disputaven en les 
ardides festes i jocs de la ballesta. 

Morellq i Tortosa foren altres dos :centres comar
cals productors de retaules, i en .1Il1:rs obradors ' es 
perpetuaren tradicio-ns familiars com la de Pe.re i 
Francesc Lembrí i Bernat i)aume .Serra, . altresSerra 
distints deIs trescentistes barcelonins Pere i Jaume . 

. Els pintors de les tres comarques-Maestrat, Mo
rella i Tortosa - treballen per a les esglésies deIs tres 
indrets, i cal suposar que els nobles i mercaders acu
dirien a~s obradors d'una i aUra contrada. per exornar 

. cambres i tinells, cercant al més destre i afamat pin
zell. Aquest iptercanvi, la ignorada escola originaria 
de molts pintors i la destrucció de retaules gbtics que 
es va fer al segle XVle, primer per la moda a lo ro
mano, i després al XVIIIe a,mb I'explosió barroca que 
tanta acceptació va tjndre, fan difícil la discriininació 
de les taules soltes i altres restes que ens queden, 
per a concloure la filiació de ,la ma que va pintar-les. 
Solament la documentació servira per adjudicar la 
paternitat de moltes obres qvui anbnimes i descone
gudes. 
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No pretenem-altre' més que donar les' dades bio
grafiques de cada pintor que trobem als docume[!ts 
que s'han salvat de la barbarie, de la ignorancia i de 
I'abandó més punible. Afegirem altres notícies cone-
. gudes i aquelles consideracions que ens pugu~n sug-. 
gerir les obres autentiques i documentades. UItra a~o 
donarem fotogravades aquelles obres anonimes que 
es conserveñ en esglésies i ermites comarcals i que 
nosaltres hem vist o de les que ens ha aplegat 
notícia. 

Parlem solament deis ' artistes que .residiren per 
més o .menys temps a Sant Mateu i a aItres viles i 

ald'ees del Maestral. ¿Qui adivinara el 1I0c de naixen
~a de cada pintor, si el nomadisme de la seua pro
fessió els feia cercar la calor de la , propia vida alla on 

-

rebrmavael sol del gust artfstic i la riquesa que el fea 
enlluernador? Allí on un i altra els, eren falaguers, allí 
obrien 'modests obradors que s'eixamplaven a me
sura que creixia la nomenada i la destresa del seu 
pinzell. 

BIs notaris no feien més que · donar l'aveYnéÍment 
legal, és a dir, segons furs, amb les franquícies i pri

~ vilegis del Iloc on eren verns: Aquesta condició de 
veí de tal lIoc o de tal aItre padien dIsfrutar-la al
hora sempre que satisferen ,les gabelles que- els 

, pertocaven. AItres vegades no consten més que com 
habitadors o residents accidentals per un poc de 
temps. Pero ¿vol dir a~o que tots els pintors que 3 1ra 
coneixerem al Maestrat foren' aus fugisseres que pas-

, sa,ren pels pobles sen se arrelar? Ja vorem quins acu-
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djren per trebalIar només en esglésies que aleshores 
es bastien, i quins aplegaren a crear un nucli d'artis
tes amb tradició peculiar avui batejada pel mestr-e · 
Tormo amb el nom d'escola del Maestral. 

/ 
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Alexandre Pintor (1283) -

és cap misteri l'origeri deIs cognoms de mol':' 

tes famílies. Els oficis, les professions són 

les que donen lloc a major nombre de cognoms. Així 

Manya, Escuder, Texidor, Ballester, Ferrer, etc ~ 1 

com iambé es troba el cognom Pintor, és lógic deduir

ne que hi hagués a Sant -Matea avantpassats que 

exerciren aquest nobilíssim oficio 

¿Car pensar qUe aquest Alexandre Pintor, j ~1tres 

del mateix Gognom que trobem, foren pintors d'ofici? 

Nosaltres més bé 'creiem que no, que tal vegada foren 

descendents d'alguna família de pintor, pero que, les 

, dades documentals que adduini més bé rnclinen ª 
creure el contrari. 

El s' Jurats de Sant Mateu, al ~compraren 10 de 

g~ner de 1283, una terra a un particular marquen que 

un deIs límits era «cum terra Alexandri picforis» 1 • Un 

1 Cartulari, fol. 89 v. Arxlu Municipal de Sant Mateu. 
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Pere Pintor, notari, trobem en 1302 1 i en 1304 2
• Un 

Oomenec Pintor, sélvi en drel, els ~nys 1322 3 i 1324 " 
i un Francesc Pintor i un Jauíne Pintor que figuren 
com.prohoms en poders que atorguen els Jurats el15 
de juny de 1341 5 i deis que desconeixem Ilur oficL 

En arribar a 1360 ja hi viu un 'pintor a Sant Ma
teu. 'Ef nom ens és inconegut. Uns poders que fa el 
Rector de Vallibona a Bonanat Mascaren ens fan co
neÍxer que pintava una taula de Sant Oomenec 6. 

En aquest Ilogarret del terme general de Morena, 
existeix avui encara una ermita dedit ada al sant do
minica, d'antiga nomenada i de gran devoció popu
lar 7. O'aquesta ermÜa procedeix un retaule que nos
aItres creiem del primer tere del segle xve, i que es 
conserva a ·l'església parroquial de VaUibona ~ La tau
la central ha desaparegut i la casa de la Pietat i -part 
de les cases de la Verge i de Sant )oan/foren mutila
des per fer 1I0c a . una imatge d'escultura de Sant 
Oomenec d'epoca molt posterior. 

Si cal cercar-li filiaéió a aquest retaule hi ha que 
parangonar-lo amb el de la Verge de l'Esperanea, 
conservat a la ermita d'aquell nom del terme d' Albo
cacer. 

1 Cartularl, fol. 63. Arxlu Municipal de San' Mat~u. 
2 Libre de clausules pies i fundaclons de l'Atxlu Municipal I pergamí, 

slg. antiga núm. 379, moderna núm. 1 de J'Arxlu Municipal de Sant Mateu • 
. 3 Cartularl, fol. 50. Arxiu Municipal de Sant Mateu. 

4 Ibldem al matelx . foil 50, 
5 Pergam( solt, sen se número, Arxlu Municipal de San.t Mateu. 
6 Vide Apendlx l. ,. 
7 En ·testament datat a Morella el 15 de desembre de 1289, de SlIurlna, 

trobem: cltem dlmlUo Sancto Dominico Valllbone duos solidos,., 
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'Pere Forner (1396-1403) i .Bartomeu 

Forner (1402 - 1413) 

ER és el cognom d'un deIs tres prohoms a 
qui dona a poblar la vila en 1237 el Mestre 

,deIs Sarijoanistes i CastelIa d' Amposta Huc de, Fo
Ilalquer. És cognom que ha perdurat sempre. a Sant 
Mateu i qu'e avui subsi'Síeix encara. 

El pare del pintor,Guillem, era lIaurador. Pareix 
que també era fill seu, igermá de Pe're, el pintor Bar-

tomeu Forn~r. A 8 de gener de . 1396 atorga apoca 
amb son ·pare, de 104 sous, él comp.te deIs 500, última', 

- solució del retaule de Santa M'flria que pintava per a 
, VistabelIa l. A 8 d'abril del mateix c:my atorguen els 

mateixos apoca fi~al deIs 1.0ÚO sous, preuconvingut 
del referit ' retaule,) que el · mateix pintor té élcabat: 
«quod ego fecit de obra de pinzell» 2. 

Pare i filI també confesen rebre en 2 de maig de 

1 Vide Apendix JI. 
2 Vide Apendix 111. 

- 17 -
II 

'" " ¡ 
"1:~'-""'~ 



./ 

1396, del Majoral de la Confraria de Sant Martí de 
Ca tí, Ramon Serradella, 15 florins d'or d'Aragó a 
compte d'un número de lliures que el notari Guillem 
Ga~ull deixa en blanc, preu de la fac~ura d'un retaule 
de Sant Martí, titular de la Confraria l. 

Que la fama de Pe re s'haviaestes i que era un 
mestre afamat ens ho revela el fet de que des de Va
lencia, on el floreiximent de la pintura havia donat un 
estol de mestres prestigiosos, vinga a inscriure's i a 
afermar-se baix el seu mestratge el conegut pintor 

. Joan Moreno, quin contracte d'aprenentatge copiem 2. 

Després, a 24 de gener de 1402 3
, I'encontrem a 

Morella on subroga poders que Ii havia conferit la 
seu a germana Guillemona-de Sant Mateu estant, el 
29 d'abril de 1401-, viuda de Guillem Giner el jove, 
parator pannol'um, veí de Valencia, a Mateu~ Blanch 
de' Valencia p~r reclamació de dot, augments, etc. 

En el codicil de Domenec Fornel' hermita, habita
dor de Morella, de 5 de febrer de 1402 4, revoca el no
menament 'd'un marmessor i nomena ~ltra el prevere I 

Julia Forner, al germa d'qquest, .Pere Forner, fills 
de Berenguer i Berenguerona. Mor el codicilant el , 
mateix dia en casa de Martí Aznar i als cinc dies de 
la mort se publicava el testament atorgat clavant Gui- , 
llem Bon(lrrés el 31 de desembre ' de 1401, i el codicil, ' 
a instancia deIs marmessors i de Pere Forner, pin
tor, nebot del testador. 

, 1 \ Vide Apend/x IV. 
2 Vide Apendix V. 
3 Pr%col de Ouillem Oacull. Arxlu Ecleslastlc de Morella. ' 
4 Ibldem. 
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En 17 i 26 de maig de 1402 figuren com testimonis 

en distintes escriptures Pere i Bartomeu Forner, pin
tors, habitadors de Morella 'l. 

En 5 de setembre de 1402, per escriptura de fianea 

es veu que Pe-re Forner havia contractat la pintura 

d'unes taules de la vida de la Verge, ja prepar~des, 

per a Bellmunt (Terol)2. Tot pareix indicar que el pintor 

abans contractat va rescindir el compromís, o que se 

Ji confiit la pintura 'a Forner com més acreditat. Dóna 

poders en forma ordinaria el 9 de setembre de 1402 3
, 

i el 11 del mateix mes són testimonis ell i Antoni 
Guerau,. pintor~ habitadors de Morella 4. Intervé en 

actes' notarials de 13 i 19 de febrer de 1403 5 i el 22 de 

febrer del dit any, última data coneguda, sabem que 

Antoni Daudé ' barber confesa Ji deu' aPere Forner 

pintor «habitanti pro nunch in dicta villa [Morella]», 
cinc florin·s. 

Tot fa creure que aquest pintor trasllada en els 

darrers anys de la seua vida la residencia a Morella i 

que tal volta allí va morir . Pero deixa terres i cases 

a Sant Mateu on pareix va arrelar, bé per -ésser de 

naixenea sanmatevana, bé per haver-se traslladat de 

jove allí tota la seua familia. Deuria morir poc d~s
prés de-l'any 1403, puix ja en 1425 sabem era' mort. 

En 9 d'agost de 1425 6 Bartomeu Forner' i GuiIJamo

neta sa muller venen a Mateu Fonollosa la mitat 

1 Pr%co! de Ouillem Oa~uJl. Arxiu Ecleslastlc de MorelI~. 
2 Vide Apendlx VI. 
3 p ·r%col de Ouillem Oa~uJl. Arxiu Ecleslastlc de MorelIa. 
4 Ibldem. 
5 Ibldem. 
6 Pr%col de Pere Comi. Arxlu Municipal de Sant Mateo. 
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dtuna casa que tenien a Sant Mateu, al carrer de la 

Pira, que afrontava amb casa deIs «hereus de Pe re 

Porner pintor». 

No ens. és coneguda cap obra deguda pI piÍlzell 

d'aquest pintor, quina obra i-dades biografiques so-' 

lament hem pogut aplegar a coneixer pel protocol de 

GuilIem Ga~uIl, nofari que actua a Sant Mateu i Mo

rella i quina serie- t"runcada es conserva a l' Arxiu 

EcIesiastic de Morella. De protoco]s del segle XIVé no 

n'hi ha a Sant Mateu més que un d' Anto'ni PonQl1osa. " 

¿Com n'haguera estat de coneguda la producci,ó de 

Forner, cap de la escola de pintura del Maestrat, si 

ens hagueren apleg'at més documents als arxius? 

BARTOMEU FORNER (1402-1413) 

Dos vegades, el 17 i 26 de maig de 14()2, trobem 

citat com testimoni a . aquest pintor junt amb Pe re 

Porner, comhavem vist abans. ¿Eren germans Pe re 

i Bartomeu Porner? No diuen res els documents. 

En 4 de maig de 1413 treballa a Valencia un pin

tor Bartomeu Porner 1. ¿Pot ésser aquest pintor, ara 

a Valenéia, el mateix que en 1425 esta va mullerat amb 

Guillamoneta i va vendre la mitat de la casa que te-

. nien en Sant Mateu al carrer de la Pira? L' omissi6 

de la professi6 pel notari no ' diu res en contra; era 

cosa freqüel1t als documents de l'epoca. ¿ Tr~baIlaria 

1 J. SANCIiIS SIVBRA, Pintores medievales en Valencia. Barcelona, 1914, 
pag.l50. 

- 20-
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a I'obrador del seu germa Pere i es formaria al costat 
d'ell, com Joan Moreno, el mestre vale~cia quina 
escriptura d'afermament hem citat abans? Cal espe
rar que noves trQballes ens contesten aquests inte
rrogants. 
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JoanMoreno (1396-1443), Nicolau Pla~ I 

na (1407)i ' Aníoni Vallsera (1413-1447) 

A naix.er Joan Moreno. en 1382~ En 1396 tenia ' 
14 anys i entra afermat a l'obrador de Pere 

Forner per apendre l'ofici al costat dei mestre san
mateva. Era fill de Valencia i si bé tota l'actuació 
coneguda seua és a la capital del Regne, hem de con
siderar-lo arlísticament fill de l'escola sanmatevana. 
Va cumplir el contracte de mancipi per dos anys i 
mig i a~b no vol dir que cancel'lat el tracte no conti
nuara per més temps treballant a l'obrador de Pere 
Forner. 

Després, de 1414 'a 1443, treballa a Valencia!. La 
sena fama el reclama a intervindre en moIts peritat
ges. EII.i altre pintor valen~ia, Jaume Mateu, valua .. 
ren ' pintures de Jacomarí, el pintor de camara d'AI
fons V !l. Tenia 61 anys en la ultima data coneguda. 

1 ' SANCHIS SIVERA, Op. cit., pag, 14. 
2 E. TORMO MONZÓ, ¡acomart y el arte hispano~namenco cuatrocen~ 

tista. Madrid, 1913, pags. 106 i 109. 
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NICOLAU PLANA 

En 1588 ja n~hi havia a Sant Ma~eu un Pere Plana" 
menor de dies. No és cognom que tinguera gran 
antiguitat; més bé sembla que fóra importa't. No tro
bem més que , una vegada el nom del pintor Nicolau 
Plana, per la manca de documentació. En 27 de júny 
de 1407 1 figura com testiI.TIoni «N'fcolau Plana pi'ctor 
habitan s in Sancto Matheo» en poder que atorga 
jacmefa ' uxor en segons noces de Domenec Simó, 
habitadora de MoreIla, a son filI Antoni Esteve, veí 

de Sant Mateu. 

ANTONI VALLSERÁ (1413-1447) 

Aquest pintor- tenia , I'obrador a Sant Mateu, al 
carrer "dit de MorelIa; estava mulIerat amb Violan! I 

Cogoma i Avellana 2; germa seu, i a l'ensems cunyat, 
era Jaume ValIsera, mulIerat amb Blanqueta, mafri- , 

moni q_ué tenia un fill prevere, Joan ValIsera, qui en 2 

1 Pr%co/de Ouillem Oa~lIl1. Arxiu EcIesiastic de Morella. 
2 En Judiciari de 1441, essent Jusffcia de Sant Mateu Joan Mlquel, consta 

en acte de juliol del dit any, la demanda de Joan Aguilal' on declara Bartomeu 
Cogoma, fill de Salvador Cogoma, i diu tenia una vinya que millora el deman
dant, i al morir Salvador Cogoma declara tenia tres hereues: Cogometa mu
Iler de Joan Aguilar, BJanqueta muller de Jaume Vallsera i ViuJan! muller 
d'Antoni Vallsera. 

En ordre del Governador del rlu Uxó en~a, Nicolau de Reus, de 7 de 'de
sembre de 1441, d!ns el mateix Judlciari diu: -Anthoni Vallsera a na blanqueta 
de Jacme Vallsera pinlora [així en pruralJ a na Berthomeua alias <lbelli'll1a, mu
Iler quondam de Slmo [vol dir Salvador] Cogoma, él na cogometa muller de 
Johan aguilar hereusden Berthomeu Cogoma, fill o hereu del dlt en Salvador 
Cogoma-. ' 

Sembla que a la mort de Barfomeu Cogoma, Joan Agullar, cunyat seu, de
mana l'herencla que els pertanyla al declarar-los aquell hereus de la seua . 
part . 

- 24-



de gener de 1"447 I rep Ilibres deis marmessórs de 

mossen Jaume Topí, prevere, 
Sembla, que el pintor Antoni ValIsera es traslladil 

moIt jove a B'arcelona on l'encontrem el 1413 2
; hi ha 

, -

quecreure que en 141'8 3 ja h~ seria de retorn a Sa'nt 

Mateu puix per aquests anys pintava el retaulé de 
Sant Blai de I'església de Salsadella', llogarret del 

Maestrat només lluny de dotze a tretze kilometres de 

la capital, Sant Mateu, En la partida de dates de'~ 4 
de gener _ de .1422 4 consta: «Item auer paguats an 

valsera pintor acompliment dells XV ff10rjns que la 
huniuersitat haufe adar en ajuda aels quaranta ,ff1orjns 

,que en Domingo thomas vey d.e albocacer auie jaquit 
per fer fer lo retaule de mon senyor sent blay com ja 

' naguesen paguats en -lany p'asat X fflorjns en pere 
soler/ e en simo rripol jurats de lany pasat ' e aquests 

feren complit.neÍlt a l~ dita pagua., cclxxv sous» 5. A 

Protocol de Pere Comí. Arxiu Municipal de Sant Mateu. 
2 S. SANPBRB MIQUBI,., Los cuatrocentistas catalanes, t. 1, pago 115 d'lu: 

«Natural era de la villa de San Mateo, del reino de Valencia, pero con reslden
, cia en Barcelona, Antonio Valls era pues en ella vivia en 00 de enero de 141i'i •• 

1 en 'nota a peu de plana ICl referencia docunl e,ntal presa a l'cArchivo de Proto
colos de Barcelona. Legajo de Bernardo Pi, núm. 2.» 

3 En el Clavaríat de SalsadeIla, pel juny de 14-{8, hi ha una partida d'onze 
sous que "pagaren a varreal pinlor de r.lorella que vingue a veure lo retaule 
de sent Blay e donanli per sa venguda» la quantitat esmentada abans. Oblida 
el nom del pintor aquesta partida i no sabem quin Qarreal, si Francesc o Jal,l
me, fon el que es tl'eslladll a Salsadella des de Morella per a dictaminar i fallar 
si el retaule pintat per Vallser~ era de rebuda. La petita quanlitat (11 sous) i les 
quantitats que s e li paguen en els anys se,gllents a Valisera ens descobreixen 
com autor del relaule a dit pintor, quin preu el cobra a poe a poe, I que <;arreal 
no va fer més que ,vore la qualitat de la pintura ja acabada. 

4 Llíbre de clavaríat de Sa/sadella, 1421-22. Arxiu Municipal de Sal
sadella. 

5 La capella de Sa!}t SIal de l'església de Salsadella s'acaba també per 
aquests anys. Les partid'es trabades al Clavarlat de dlts anys denúncien un 
tresllat de 1I0c. Vegeu les partldes segUents: 

cltem dixeren auer paguats a la lexencla que agueren del vicarl general que 
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l'any següent, i per a les cur~es que · hi feien per les 
. festes de I'Assumpta «pagaren an Vallsera pintor de 
. s~nt matheu per pintar lo peno de Ig dita laI'l~a» ~tres 

sous I;el 3 de febrer de 1423 2 figura «Anthonius vall
sera pictor ville Sancti Mathei vicinus» com testimonj· 
davant el notari Macia Roger; torna a ésser testimoni 
davant Pe re. Comí, notari, el 13 d'abril de 1425. Pro
va del seu origen sanmateva, o tal voIta de la seua 
Ilarga residencia allí és que el 29 de juny de 1425 3 sa
bem · tenia una finca a la partid~ de la «cequia de na 
Balaguera» . 

Cinc imys després, el 5 de juny de 1431 \ torna 
a ésser testimoni en escriptura pública i el 5 de no
vembre del mateix any 5 firma les capitulacions d'.un 
retaule de la Mare de Déu per a La Jana, · que Ji enca
rrega Nicolau Berga. El preu era de ·qyarantacinc 
florins, que es convertien .en cinquanta si l'acabava a 
satisfacció de]s comitents. La pintura fon acabaqa 
dos anys després, el 16 d'pctubre de 1433. 

"poguesen mudar laltar de sent Blay la qual porta en domingo soler com 
"ffonch asetiat lo retaule, XI sous. 

ltItem dlxereri auer paguats a mesio darancar la pedra del altar de sent 
"blay entrepeyx e pa e vi per dos iorns qllells ne donam en posarla en laltar, 
"XI sous i dinero 

"Item dixeren auerpagllats a migafuIla e a. dos· canalafs com asetiam lo 
ltrefaule de sent blay e Clues IIIures de clalls e clnquanfa marchouins suma tot, 
"VII sous lIIi dine'rs. · 

,.Item dixeren ayer paguats an bernat turo e a son mi per dos jorns que 
.plcaren la pedra del altar, XI sous." • 

(Llibre de c1avariaf, 1421-2~. Arxiu Municipal de SalsadeIla). 
1 L1ibre de clavaríaf, 142:3-24. Arxiu Municipal de SalsadeIla~ HI ha per 

tot el mes d'ag05t de 1423 partides de compra de la I1an~a. I cordons i sedes 
per al penó que oferien de preml a les curses. 

2 P~focol de Macia Roger. Arxiu Municipal de Sant Mateu. 
3 Profocol de Pere Comí. Arxlu Municipal de Sant Mateu. 
4 Ibidem. 
5 ·Vlde Apendix VII • . 
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En 4. -de febrer de 1455 1 s'oposa 'a la. venta d'u"na 
heretat que-el seu germa Jaume ValIsera i Blanqueta 

. sa muller voIiin fer-Ii a. Nicolau Ros 11. 

Tornem a trobar..:lo com a testimoni en actes de 
16 de febrer i 16 .de novembre de 1454 3

; per l'inv.enta
ri deIs bens del mercader sanmatev'a Antoni Narbo
nés de 27 d' octubre del dit any 4 sabem que la Casa 
d'aquest ric sanmateva afront~va_amb la casa d'Antoni 
Vallsera. 

En tots aquests anys és freqüent trobar-Jo com 
testi~oni en els protocols. En 26 d'abril de 1455 5 ho 
és d'escriptura de cancel·lació. El 16 de mare de 
1459.6 és testic del testament del fuster de retaules 
Nicolau ~os. Com ho és en actes de 25 de juny, de 
16, 19 i 25 de juliol de 1440 7

• 

A 25 d'octubre del mateix any 8 atorga apoca pro
rata del preu d'un retaule baix I'advocació deIs Sants 
Metges Cosme i Damia que tenia firmat amb els Ju
rats d'Ulldecona (Tarragona), per. · a I'Hospital de la 
mateixa vila, per quarantados lIiures, moneda valen-
ciariá. 

A 51 de desembre de 1445 9 torna a ésser testimo-

1 Protocol de Pere Comí. Arxiu Municipal de Sant Mateu. 
2 Moltes dades blograflques d'aquest fuste.r de retllules S!lIlmateva Nlco

lau Ros es trobaran 'a El Pintor cuatrocentista Valentín Montolili, pagi
na 9 i segUents. 

3 Protoco! de Pere Comí. Arxlu Municipal de Sant Mateu. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Vide Apendix VIII. 
9 Profocol de Púe Comí. Arxlu MunlclpaÍ de Sant Mateu. 
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ni,· com ho és aItres dues vegades en 16 i 24 de maig 
de ·1.447 ~. 

Aquesta és la última notícia que tenim del pint.or 
VaIlsera, pero cal relacionar amb aquest retauliste la . 
notícJa que trobem al comen~ament del pFotocol del 
notari Bernat Balaguer 2 de La Jana. Dins del protocol 
deIs anys 1450-51, hi ha uns plecs soIts del mateix 
no~arique corresponen a I'any 1429, .i en un · d'ells 
consta que a 14 de mar~ an-no predicfo, Pere Boix i 

Bernat Sifre, Jurats de La Jana, reben de Pe re i Jaume 
Balaguer ve)'ns d'aquelIa, com a marmessors de Bar

tomeu Balaguer, 99 sous 6 dine~s que restaven de les 
10 I1iúres que el testador substragué del seu patrimo-

, ni.per a despeses de sepeli, mandes 'pies etc., i quina 

resta vol «de quod dantur et esset jn adjuvamen cu
jusdam retabuli quod fit in dicto loco jane sub jnvo

catione sanc;ti christophori prout in dicto testamento 
continentur». 

En 1451 pintava Va lIsera per a La Jana el retaule 
de Santa Matia, i en el noven i decim ifems de les 

--capitulacions es fa referencia al-de Sant Cristofol d"e
manant-Ii fa~a la talla, les arqueries i les xambranes 
del nou retaule com les del de Sant Cristofol que 
estaria acabat de fer poc abans. Si calculem que 
La Jana era . del territori del Maestrat i només a 
8 kilometres de Sant Mateu, i que era ValIsera el 
més famós pintor de Sant Mateo, ¿no podria ésser -

/' 

1 Protocol de Pere Comí. Arxiu Municipal de Sant Mateu. 
2 Arxiu Bclesiastic de La Jana. 
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de la seua ma la pintura del retaule de Sant Cris
tofol? ' 

Desgraciadament no ens resta cap obra de Vall
sera. Ni el retaule de l'hospital de Undecona ni el de 
la Mare de Déu de La Jan,a es consérven ja. ~a imat
ge de Santa Maria, que ja hi era en 1451 1, ha aplegpt 
a nosaltres, encara que restaurada. Antoni Vallsera 
---: diu~ el contréicte - «sia tengut de metre la ymatge 

de sancta · maria que ja es, en lo Retaule de sancta 
maria' del di! loch en lo Retaule que ell fara e que ell 
dit pintor que la repare a son cost ~o quey haje mes-

~ ter». Aquesta imatge de fusta que es venera a l'esglé
sia parroquial de La Jana sota radvocació avui de la 
Verge deIs Angels, era coneguda abans de 1451 , per 
Madona Sancta Maria la brandonera o blandónera, 
pels blandons o ciris que es cremaven en el seu altar 
els dissabtes. Una confraria de cap d'altar, ,de · Sant 
Bartomeu i Sancta Maria curava del culte a l'altar 
major, quin titular encara avui és Sant Bartomeu. 

_ '¿Canviar¡'a l'advocaci6 de la blandonera per la de 
Verge deIs Angels, com pensava mossen Betí,pels 
imgels que pintaria Va lisera? 

El ric janenc Nicolau Berga., per a pint,ar l'altar de 
la venerada Madona Santa Maria la blandonera, 
cerca al milIor pintor del Maestrat. Era aquesta devo
ció mQlt cara a la família, cal' 'uns anys després, el 6 

-d'agost'de 1450 2 Sila, filla de Bartomeu Gil d.e Vilaró 

1 MANUBL BBTí, Cófno y cuándo se vistieron "las imágenes, en Los AIl
geles. Any l. nÚIn. 11, de 13 novembre 1919. 

2 Protoeol de Bernat Balaguer. ArxluEcleslastic de La Jana. 
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de Tortosa, maridada amb Dere Berga - filI de Nico
lau Berga- al fer testament vol se Ji ofrene ala Verge 

«un manteIl de. vellut brocat dor». 

Cal advertir també c.om la fama. d' Antoni Vallsera 
s 'estenia per tot arren i com Nicolau Berga, qui p'aga el 

retaule de La Jana era mullerat 'amb Elisabet Miralles, 
germana d' Arnau Miralles, d'UlIdecona. ACb fa pensar 
que fet a satisfacció de Nicolau Berga el retaule de 
La Jana en 145.1 determinaria la pintura del retaule de 
Sant Cosme i Sant Damia per a l'hospital d'Ulldeco
na / d'on era natural Arnau Miralles qui acreditaria 
amb obres i paraules el prestigi i la fama d'aquest 
pintor sanmateva. 
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IV 

Valentí Montoliu (1414? - 1469) 

se sap ellloc de naixenca d'aquest pintor. 
Ja mossen Betí plantejava aquesta qüe~tió al 

seu interessantíssim Ilibre 1. És al Maestrat, pero, on 
desenvolupa la seu_a activitat i on . té : una actuació 
coneguda de 21 anys de treball. Sembla al menys 
que la seua formaci6 artística va fer-Ia a Tarragona 
on florien Mateu' Ortoneda; Pere Huguet i Ramón. . . 

Mur; que si no és fill de Tarragona o del seu uberrim 
camp famós, és branca vigorosa de I'escola de Tarra
gona quines característiques ha puntualitzat recent
ment I'arquitecte Alexandre Soler i March 2. ,Cal no 

l ' M. RBTr, El pintor cuatrocentista Valentín Monto/iu, Cast~lIón, 1927, 
pago 9 i següents. Per escrlure aquest capftul segulm les petlades del mestre 
Beir; a~o ens favorelx per a donar resumldeSles dades 1 noUcles deis contrac~ 
tes de retaules que pinta. Tot aquell que vullga coneixer més i mlllor a aquest 
pintor del Ma·estrat t1ndra que acudir al IIIbre de mossen BeU. 

2 ALBXANDRB SOLBR MARCH. Mateu Ortoneda, pintor de Tarragona, en 
Oaseta de les Arts. Segona epoca, any 11, núm. 8, abril i929, págs. 79 I se~ 

. gUents. S'ha fe~ tlratge apart d'aquest Interessantfssim treball. 
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oblidar, pero, que Sant Mateu hem vist era un centre 
, ' 

comarcal de pintura des deIs anys de 1360, i que a: 
partir de 1447. des de quan , no es troba notfcia del 

pintor Antoni V 911sera, és quan Montoliu es trasllada 

a Sant Mateu. Desconegudes pintures autentiques 

deIs Forner, de Joan Moreno, de VaIlsera,. i sabuda 

l'emigració 'deIs pintors d'un a aItre indret no podem 

aclarir per ara si Valentí Montoliu es forma pintor a , 

Sant Mateu al " costat ~ d'Antoni Vallsera din~ d'una 

antiga tradició comarcal i es perfecciona després a la 

Ciutat Imperial, o naixqué a Tarragona i es forma 

dins la seua escola, com sembla més probable. Hi ha 

que esperar que les noves troballes de documents i 

de retaules autentics facen lIum i aclarixquen aquests 

punts, 

Suposa hipoteticament mossen Betí que naix~ria 
per 1414, No sabem res , d'aquests primers 25 anys; 

de 1459 a 1447 ens consta pels documehts ' era veí de 

Tarragona, pero en 5 de juliol de 1447 es titulava 

pintor ciutada de Barcelona 1, En aqueixa data va 

convindre la pintura deIs campers, los respafllers, de 

les escultures de Sant Dau i Santa Tecla del retaule , 

major de la Seu de Tarragona, obra deguda al famós 
Dere Joan de Vallfogona 2, ' " 

Valentí Montoliu com Antoni Vallsera, Guillem 

Ferre'r i aItres pintors de Sant Mateu i de Morella 

1 J. GUDJOL, E/s pintors Montoliu, 1, en Pagina artística de La Vea de 
CataJunya, núm. 10.124 de 10 de novembre de 1928. 

2 Pot vore's extracte d'aqueix contracte en GUDJOL, lIoc cltat abans, se
gons copia del manual notarial de 1447, fol. 48 v. de l'Arxiu Historie de Tal'ra
gona facilitada pel doctíssim arxiver arxidlocesa mossen San~ Capdevlla. 
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emigra a Barcelona atret tal volta~ per un més ample 
camp de contractació; pero la competencia amb obra
dors antics i acreditats els faria retornar al 1I0c de 
procedencia on era més facil trobar treball. ¿No seria 
per aco que es decidí Montoliu a anal' a Sant Mateu 
en 1448, ja mort com suposem Antoni Va lisera? 

La primera notícia de Montoliu a San! Mateu és 
de 15 de setembre de 1448. En aqueixa data pintava 
un retaule de l'Encarnació, Sant Jordi i Sant Benet 
per al Mestre de Montesa Gisbert de M-ontosoriu. 

Aleshores comenca una febrosa activitat al seu obra
dor que ens revelen els -documents donats a coneixer 
per M. Betí al seu Ilibre sobre el pintor. En 5 d'agost 
de 1454 pintava el retaule de la Sagrada Família, la 
Magdalena i Sant Eloi per a l'ermita de Santa Ana 

_ de Catí. A l'any següent contracta el retaule per a la 

Verge del Llosar de Vilafranca del ~id. És al 15 de 
febrer de 1459 quan acabava el refaule de 'Santa Llú
cia per a I'Esglesola (Terol), i 15 dies després entre
gaya una taula de la Verge al majoraLde la confraria 
que hi radicava a l'església parroquial d'Alcala de 
Xivert. En ~n període' de set anys no coneixem l'ac
tuació de Montoliu i és en 1466 quan la documentació 

ens el descobreixencaI~.a a Sant Mateu. A 25 de fe~rer 
de'1467 contracfava a La Mata un retaule de Sant 
Antoni i Santa Barbera per a l'ermita <;le Santa Bar
bera encimbellada al col/el del Oin'ebre d'aquell 110-
garret del districte de Morella. A rany següent, el 1 
de febrer de 1468, contr~ctava a Morella la pintura del 
retaulede Sant Sebasfia, per a l'església de Sant 

- 55 -= . 
lIl ' 



'1 . 

Miquel, amb la col'laboració deIs seus fiIJs Lluis i Ma

teu .. Altres dos retaules més pinta aqúest any per a 

Eivlssa·; en 2 d'agost lliurava cinc ' taules acabades i 

altres enguixades i dibuixades al mercad~r de Salsa

della Joan Valls, · c.omprome.tent-se Lluis a acabar-les 

a la mateixa Eivissa. Arrelat a -·.Sant Mateu -és (J 

partir del 25 de fe.brer de 1469 quan no tenim ningu

na data del pintor, si bé tampoc hi resta ja a la vella· 

capital del Maestrat documentació deis dUs anys: 

Tot fa pensar que si posem la data de na!xen~a 

en 1414 moriria pocs anys després de la darrera data 

coneguda! amb 55 anys i més de 30 de treball; i · 

deixaria I'obrador en mans .dels seus fills i col'labora

dors Lluis i Mateu. Ens consta · estava mullerat amb 
- • 1... • 

Caterina, ' filia d'Eulalia RoselI i d'un .mercader de 

Tarragona, quin cognotn nü va fer constar el notari 

Macia Roger en el testament que atorga. .~l fuster de 

retaules sánmateva" Nicolau Ros. Tingueren quatre 

fills: Francesc -Que va ~sser . clergue i síndic i proc~ra
dor del Clergat de I'església de. Sant Mateu, i que 
naixeria per 1440; Lluis, plnt<.>r, quina data ·qe naixen

~a se~ia I'any 1446; Mateu, .també ·pintor, riaixcut t~1 
voHa en ·1447-48 i Joan Montoliuque tindria menys 

<;le 20 anys en 1468, pero que· passava deIs 15 i que 

degué naixer 'en 1450-52 1'-

1 Mo~sen Gudiol en Ip Pagina artística de La Veu de Catalunya, núme~ 
ro 10.148, de 8 desembre de 1928, en el segon article sobre E/s pintors Mon~ 
toJiu referelx la troballa, del docte arxlver arxldiocessa de Tarragona mossen 
San~ Capdevlla, d'un Joan -Montollu pintor que, amb els aUres pintórs Pere . 
Homdedeu I Francesc Oliva, plntava en 1528 la bandera de Sant L1ufs de Ta
rragona. Si aquest Montollu és el fill d.e ValenH tlndtia aleshores 78 anys, edat 
no admlsl~le per a dedicar-se al trebalI. ¿Sera net de ValentfMontollu? 
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Tot aquest- esplet documental no va aparellat amb 
l'existencia de ~e~gIes .ohres. No ens han arribat més 
que dues i el!cara fragmentaries: . el retaule deVila
franca del Cid i el. de La Mata (Morella) 1. 

El retaule es . conserva sencer, menys e~ ' guarda
poIs, a la c?sa d~ l'Ajuntament de Vilafranca. Va anar 
a parar allí des de l'ermita .de la Verge del Llosar, per 
on el pinta Montoliu. Del retaule de La Mata no en-s 
ha restar més que el bancal 'de sis' cases o comparti
ments . amb mi,ges imatges de Sant Pere, Sant Sebas
tia, Santa Llúcia, Sant Onofre, ·Sant Bernat i Sant 
.Joan Evangelista; es conserva a la mateixa er~ita per 
on va ésser pintat - altar part -Epístola - dessota 
d'una altra pintura, sarga de Sant Onofre 2. 

És als 16 compartimeQts de que consta el retaule .de 
Vilafranca on Valéntí 'Montoliu ens ha deixat márca
des les característiques més sobressortints del seu art. 
Cal_ dir que no totes h~s taules són de categoria puix 
en aques'ta ~eña de retaules destinats a ermites de 

. llocs apartats, i contractats per col'lectivitats repre- , 
sentades per Jurats o adm.inistradors de confraries la 

. intervenció deIs col'laboradórs era freqüent, més en 
- un obrador acreditat com el d'aquést pintor de Sant 

Mateu. Ja vorem després que els mateixos documents 
'ens d~scobreixen' que Lluis i Mateu Ji ajudaren i tre
baIlaren a l'obrador de son pare. 

Dibuixa tra~udam'ent i dóna -vigoria ferrenya als 

1 No descr:lvim un I ,altre retaule per haver-ho fet mossen Bef( a El pintor 
cuatrocentista -ValentÍlJ Monfoliu, pag. 29 i segiients. 

2 BSTí, op. cit. pago ,33 i lamina X. La devoció a Sant Onofre era molt 
dlfosa per aquesia rodalia. . ' 
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Sants Abdó i Senen ia la M~gdalena, pero mai sense 
alcan~ar a'quell domini que ju~t amb la rica gama 
,de la seua paleta posse"ia LIuís Borrassa. Pero no és 
estrany Valentí Montoliu a les suggestions de l'art 
del més famós pintor catala i'tipus n'hi ha com el Sant 
Onofre, que aparellat esta al costat de Santa Mag
dalena, que tenen una factura perfectament borras
siana. Cerca lesyerspectives i el paisa~ge i elimin~ el 
fons d'or d'aItres taules, com les deIs 'apostols de 
Sant Feliu de Xativa, 'que Ji ~ón atribu·ides, pero ~on
tinúa fidel a l'escola catalana amb els nimbes real~ats ' 
i daurats. Mai pero és ben sentida la perspectiva que 

. " 

fa resten encarcarats els Sants de la Pedra i el Sant 
Onofr.e i la Magdalena. Més delicades, de més anima
des expressions són les escenes de la vida dé la Ver~ 
ge Maria i el Calvari de dalí. També se'ns révela 
retratista en les cases del banco Influen.ciat per rart 
flamenc les ca res responen al tipus afuat, llargarut, 
de . front ampla, ulIs ,prominents, exoftalmics, galtes 

I 

, estretes i aIlargades i barbeta punxaguda, pero inter-
pretades amb 'un gran realisme, per un temperament 
indomit, una mica barbar que copia allo que el volta. 
Aquest sentit escultoric de les figures --lal volta begut 
a Tarragona-dóna als seus personatges abilIats amb 
vestiments luxosos i atractívols un sentit ferm i noble, 

, pIe d'expressió, de dibuix' depurat, que amb les varia, 
des tonalitats de verds, rojos i blaus els fan adquirir 
Qn relleu i prestigi-que embadalirien aIs habitants del 
Maestrat. És ndeal nordic, aleshores imperant, cop
sat per un artista en els temps de la seua formació a 
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Tarragona, i al que permaneix fidel amb accentua
cions personals. Les elegants indumentaries de ' lIurs 
figures tendeixen al desbordament i a l'ampulositat i 
resulten encarcarades al col·locar-Ies 'en primera línea; 
acb, que ens revela el fer~eny temperament del pintor, 
el porta, a vegades, a dibuixar algunes de les des
proporcionades cares que veem al banc que ens ha 
arribat del retaule que va pintar per a l'ermita de San
ta Barbera de La Mata. Cal advertir que no sempre 
són aquestes parts deis retaules de ma del .pintor que 
contracta, sinó obra de taller. Ai~í si aquestes miges 
figures de La Mata són parinnes ~e les figures sen,ce
res del retaule de ViIafranca~ no es poden comparar 

\ 

amb aquestes per l'aire solemnfal que hi tenen, per la 
gentilesa que desprenen. Més animades d'expressió~ 
d'una major vivacitat i dramatisme són les hi~torietes 
deIs Goigs de la Verge, bo i repetint composicions 
popularitzades pels pintors de la XIVa centúria, d'un 
gran decorativisme ' i d'un encertat sentiment. ' 

Valentí Montoliu sojorna - alhlenys pels docu-
'ments coneguts-8 anys a Tarragona; va viure a 
Barcelona no saben quant de temps, i després per 21 
anys s'avei·na a Sant Mateu. La seua pintura és 

d'arrel catalana; la permanencia a la Ciuiat Imperial 
i l'encarrec, essent ciutada de Barcelona, de les pin
tu res deIs campe[s del retaule de Pere Joan de ValI
fogona de la Seu tarragoninaaixí ho confirmen. Són 
de saba catalana les amples perspectives, l'expressIó 
ferrenya i sentida del seus personatges, el decora ti
visme de les composicions, els rojos, verds i blaus' , 
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de' la seua paleta i el ' ferm i tracut dibuix; pero no 
ens ofereix mai la ' delicadesa i tíntima emoció que 

. hi tenen · les pinture~ de Mateu Ortoneda i aItres ' 
an.bnims mestres de l'escola tarragonina, ni menys 
aqueIls arbres característics, afuats, delicadament 
punxagufs i sedosos, quina superació de gracia I de
Iicadesa aconseguiren '. en rnans de Jaume Huguet. '. 
Sembla que Valentí Montoliu no assimila bé les pe
culiaritats deIs obradors tarragonins, adés per que 
portara una més primitiva i anterior forrriació artística, 
adés per que aIlunyat de les competencies deIs més 
famosos pintors de Barcelona i de Valencia es des
bordes el seu temperament inquiet decantant-Io a les 
ampulositats i desproporcions. No hem d'oblidar tam
poc que no coneixem altres obres de Montoliu més 
que les que pinta de Sant Ma.teu estant; aleshores 

. alires influencies deIs obradors de Valencia pogue
ren empellar-se al seu art de filiéició catalana, decan
tant-Io a un major barroquisme Ldesviánt la primitiva 
trajectoria del seu pinzell. 

Tota la pintura que resta de Valentí Montoliu, de 
Bernat Serra i totes les taules pero miracle/ salvades 
en ermites i sagristies d'esglésies del Maestral. i de la 
comarca diMoreIla porten la marca 'catalana d'origen, ' 
pero amb accents comarcals, amb peculiaritat's. pro
pies i característiques . . 1 és o que a Santo Mateu, a 'Mo-

. reIla i a Tortosa, el triangle acaparador de tota la 
pintura de les 'rodalies, hi sovintejaven- els encarrecs 
alsobradors que des de les darreries de la XIVa cen- . 
túria treballaven febrosament .. A· Tortosa va 'residir . 

-: 38-



Ferrer Basse¡; el pintor de Pere IlI; Domenec Valls 
retaulista tortosí pintava en 1575 . un retaule per a 

Albocacer; pe!' a Tortosa pinta Peré ,5~rra- ~l retaule 
q.ue hi existia al convent de Santa Clara ,avui 'en .la 
famosa col'lecció Plandiura de Barcelona; també 'él 
Tortosa treballa ven Pere i Francesc Lembrí, Bernat i 

Jaume. Serra que ,després obriren taller a Morena on 
molt abans ja hi pintaven GuilIem Ferrer - que feu 
I'aprenentatge 1 a , l'obrado~ deIs pintors barcelonins 
germans Serra --, Domenec Delegrí, Ba'rtomeu i. Ar
nau Centelles i Fl'ancesc i Jaume (:arreal. Lloc de 
convergencia de les corrents catalana, valenciana i 

aragonesa era ~ant Mateu, la capital del ven Maes
trat, ,situada al pla, al mig del camí que de Tortosa a 
Morena posava en comunica ció el Baix Aragó amb 
les terres catalanes i valencianes, amb el Monestir de 

BenifaCa allí prop, al centre d'una estensa i rica roda
lada agrícola abundosa en boscs i ramats; llotja de 

contratació ·de les I1an~s deIs bestia~s que exportava 
a Florencia, 2 així com les fustes de les seus arbredes 
soJcaven ,les mars; on un estol d'argenters i esmalta
dors 3 irradiava la magnificencia del seu art i agosa

rats mercaders noliejaven els productes de la terra 
cap a Orient quan no es lliuraven a empreses -arris
cades en galeres r galiotes que fljlmejaven al vent el 

1 BOLETfN DE '-A SOCIEDAD CASTCLLONENSE DE CULTURA, t. IX, pago 49. 
2 EzlO LEVI, I fiorenfini "el Maestrazgo --al tramonto del Medió Evo, 

Castellón, 1929 1 Botfeghe e Canzon,i del/a vecchia Firenze, Bologna, 1928, 
del matelx autor. , -

3 M. BSTí, Las cruces gemelas de San Mateo y de Linares de Mora, 
Casfellón, 1927. A. SÁNCHBZ GOZALBO, Mestres argenters del Maestrat en 

'Cu.ltllra Valenciana, Any 11, 1927, pag.71. 
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nom de l'evangelista i patró lIur. Un esplet de pintors 
troba adés 'el centre de la dibcesi, a , Tortosa, adés a 

"l'avancada de la terra valenciana dins l' Aragó, a Mo
rella, vida i activitat a llurs obradors i fa viable un 
nudi productor que s'esten al mateix Terol, Xativa i 

Eivissa. 
A Sant Mateu s'entrecreuen i confonen les co

rrents valenciana, catalána i aragonesa; eixa fusió 
ens descobreix en l'argenteria 1 com en la pintura un 

art comarcal de predominant nissaga catalana, quina 
vida és ofegada pels canvis polítics que atrauen la 
riquesa . a les grans urbs i m~stiguen i sequen aques
ta florida d'art de les vile~ periferiques. 

1 aixb 'és I'art de Valentí Montoliu; la fusió de les 
tres trajectbries dins un temperament poc delicat. És 
de doldre que no ens reste cap obra deIs aItres mes
tres que treballaren a Sant Mateu, / perque voriem 

Com eren fidels a aquesta interpretac'ió de la pintura 
toscana tan difosa per totes aquestes terres. 

Pins l'any 1920 restava al convent de Monges 
Agustines de Sant Mateu Ulla Crucifixió, taula del cim 
segurament del retaule del San't Sopar que es pinta per 
a I'Hospital de la dita vilaen el deceni 1440 a 1450. 
Aquesta taula és aUra mostra de la confluencia d'ei-

. xes tres corrents que ' assenyalavem abans. L'incone

gut autor contagiat del neguit florenlÍ, n'o havia 
ab~ndonat encara la manera sienesa que es m'anté 

1 M. BETí~ Los Santalinea, orfebres de MOl'ella, Castellón, 1928. 
M. MILIÁN BOIX, Exposición morellana de arte en BOLETIN DE LA SOCIEDAD 

CASTELLONENSE DE CULTURA, vol. X, pags. 1271345; vol. XI, pags. 41, 108, 
226 i 345 i vol. XII, pago 235. 
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més pura al retaule-d'aItr~ pintor desconeguf- de 

la Verge de l'Esperan~a, Sant Bernat i Santa Barbe

ra, pintat pel 1420-25, existent avui a l'ermita de la 
Verge de I'Esperan~a, d'Albocacer. Ja no 'é_s a Sant 

Mateu la dita Crucifixió; per venda va passar al mer
cat d'antiguitats de Barcelonp l'any 1920, i avui ens 

és desconegut el rastre de la dita taulil. 

Més flamenquitzant és una taula de darreries deja 

XVa centúria que es conserva a la segona capella 

part Evangeli de l' Arxiprestal de Sant Mateu. Rep,re

senta, la Misa de Sant Gregori i h"a estat anlitzada 
per mossen Betí al seu llibre. NosaItres la creiem de 
ma d'algun pintor de I'escola val-enciana suggestiónat 

. per I'art de Jacomart, pero que es fa mili a ritza amb la · 
pintura,de l'escola de Sant Mateu. L'atribució als fills 

de Mqntoliu no es pot' sostindre avui que coneixem 

l'art de~adent de Mateu de Montoliu al retaule docu

mentat de les Tórrocelles (Llucena). 

/, 
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Obres afribuYdes a Valentí Montoliu , 

s cares allargades --- més d'una vegada des
proporcionades - de front ampla i ulls pro

minents - amb freqüencia mig closos~, les testes 

amb cabellera estarrufada i acaragolada, les lIu)'des i 
vistoses indumentaries de brocat verd, de brocat roig, 
les forc;ades fle~io.ns 'de les· mans, adés abrac;ant el 
manee del punyal, adés al damunt del pot deIs un

güents, adés al bell mig de I'arc,adés sostenint el 
hacul abacial, són petits detalls, menudes caracterís
tiques que apareixen a 'les figures de les obres docu-

- ment.ade~ ge Montoliu. AC;b, dins d'aquelles trajectb
rie~ que hem vist abans, fita. l'art de Yalentí Montoliu 
i el fa sorgir dins la pi·ntura de la Xya centúria, 

La característica factura . de Montoli:u ha estat 
trobada peor mossen Betí a un conjunt de taules que , 
Ji han estat atribu)'des, 'Aquesta collita de pintur~s 

anbnimes, l'activitat deIs obradors ' des de la meitat 
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del segle XIve i la persistencia d'eixes característiques 
comunes en les taules que ens han restat, impliquen, 
la florida d'un art comarcal que ha estat batejat pel 
Professor Tormo amb el nom d'escola del Maestrat. 
Clarque una escola presuposa l'existencia d'obradors 
on sovintegen els encari'ecs i on tots els artistes tin-
-guen característiques comunes. De l'activitat neis 
obradors ens parlen els documents que han aplegat a 
nosaltres. Eixes comunes característiques que ens 
porten a reconeixer I'existencia d'un art típic comar
c:al es veuen a les taules salvarles de l'abandó passat 
i de la cobdícia actua1. El temps i les modes han fet 
malbé els retaules i els documents; d'unes i altres ens 
han queda,t una petita part, i del~ segons cap docu
-ment a Sant Mateu d'aqueixa epoca. Pero encara que 
no moIt nodrida, caldra sospesar-la quan siguen co
neguts tots els pintors que trebaIlaren a les comar
ques vernes de MoreIla i , Tortosa-, i que tenen ~n.e~ _ 

mateixes afinitats i comunes característiques. 
Les taules de Sant Feliu de Xativa són les dubto

ses. EIs campers daurats i estofats inspirats en temes 
de ca~ds, axí com les diademes circIila'rs en relleu, 
denúncien l'arrel catalana del pintor; pero les vistoses 
composicions de la taula de la ,Verge de la LI.et i deis 
compartiments del banca.l; el paviment de rajoles d~ , 
Manisses de les ,télules de Sant Jaume i Sant Maties, 

- ' " 
les cares gaItudetes deIs angels músics, les arredoni~ 
des cares de la Verge i de l'Infant Jesús i una ,major i 
més sentida delicadesa de la taula de la Verge són de 
nissaga valenciana. Sembla, si són de l'obrador de 
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MontoJiu aquestes taules, ,que el pintor va ésser sug
gestionat per I'art valencia, ,aleshores dominat per 
I'estil atractÍvol i elegallt de jacomart i deis seus imi
tadors i deixebles. 

Pareguda a la taula de la Verge - pero on s'afer-, 
mava més en'cara l'origen catala de l'art de Montoliu
era la faula de la Rectoria de Canet lo Roig amb la 
Verge 'asseguda en solemne setial amb respatIler de 
brocat roig i amb la Umbria del folgat mantelI daura
da i estofada, amb els relIeus moa pronunciats, així 
com els nou arefs circulars de la diadema. La Verge 
era voItada , de cinc apostols a la dreta i aItres fants a ' 

, I'esquerra,més alíres apo~tols que no es veien per 
haver estat mutilada la taula. Portaven els apostols 
Ilegendes , gotiques i nimbes circulars de set arets. En 
la part de dalí dos angels amb nimbe de relIeu, de 
tres arets circulars. Dita taula ha desapareg'ut de Ca
net lo Roig per venda, sense _que sapiguem on ha 
anat a parar. 

D'alíre retaule incompl-et procedeixen les taules 
de la vida de Sant Jordi que, s~aixQpluguen en un estat 
lamentable dé conservació a l'ermita de Santa Llúcia 
de Salvassoria 1 dins del terme general de ' Morella. ' 
Les figures deIs profetes deIs montants divisoris són 
del mateix tremp solemne deis Sants Abdó i Senén 
del refaule de Vilafranca; el vigorós dibuix se'ns mos
tra ~a i enlIa. En les histories de ]a vida de Sant jordi 
de les taules laterals i la de la Verge Emparadora o 

1 ANGBL SÁNCHEZ GOZALBO, Excursiones Artísticas. Salvasoria, en 
BOLBTIN DB LA SOCU:!DAD CASTBLLONENSB DB CULTURA, vol. VIII, p. 267. 
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Patrocini de Maria al capdamunt de la taula ·central 
-

-:-:- que representava a Sant jordi a ~avall, malme~a i 
perduda ja per l'art - són reprodunles :fig'ures pario
nes de les del de Vilafranca i La Mata amb llam·pants 
vestimenfes, rínxols pentinats i cofies, turbants i ba
rrets inversemblants i cridaners. És mésacusat ac.í, 
en aqueste_s pintures, l'art de Montoliu que ha fos ja 
les trajectories .catalana i vale.nciana per a crear un 
art personal que trobem ja quallat a les ta·i.lles de la 
sagristia ·de l' Arxipresta.I de Sant Mateu. 

Són despulles de tres retaules lo que resta a la 
sagristia de~ l'església de Sant Mateu. Una taula, on 
l'imgel revela al profeta Zacaries la , concepció de 
Sant loan Baptista, procedeixdeL retaule de Sant 
loan Baptista i Sant loan Evangelista qlle hi era al 
1I0c on avui és la capeIla de les Animes; tres taules · 
d'un retaule de Sant Miquel, i .un bancal prou d.es
erostonat i malmés que procedeix ·d'un retaule de la 
Verge de la Llet, d'antiga devoció a Sant MéÜeu i 
amb capeIla propia - -la primera de la part Evangeli 
- a l'església Arxiprestal. 

. Els personatges de . les taules de Salvassoria els 
trobem-a la descabalada taula de I'altar ·dels Sants 
joans. La testa de Zacaries és de factura borrassiana. 
Els perfils de les . dones assegudes en primer terme, 
les cofies i barrets de les .dues que estan. dretes, .Ies 
barbes ruIlades i folgades vestidures . del' grup d'ho
mes que s6n drets al darrere d~l profeta, recorden 
les ampuloses jndume.ntari~s i els mateixos tipus de . 
les histories de San! jordi, de Salvasso.ri~. Sembla 
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, que el pintor repetía uris tipus iguals a les seues 
obres, com era costum a aqueÜa epoca. 

És curl'ós d'anotar . el gest expressiu, la mirada 
penetrant, I'interrogadora atenció, I'animat d~a~eg que , 
hi sostene.n aquestes dones mig ajupi~_es aterra - ti
pus ferm i délicat alhora - i les altres dues dretes, . 
mirant amunt una, ava'JI l'aItra, pIenes d'expressió, 
gentHs· figures amb . elegants indumentaries, de maue
res aristocratiques, ' quina dis.cretíssima coqueteria 
posa una nota de distinció a la gracia di.alogada de 
¡es beates del costat que sembla romanguen e inspi
ren amb lIurs converses, la satira vigorosa i realista 
de' Jaume Roig que ompli el seu llibre famós. Contras- . 
ta amb la nota moguda, realista, una mica irreve-rent 
de les dones, I'actitud atenta, encuriosida, amb que el 
grup d'homes ouen al darrere de Zacaries el missat
ge que Ji tramet I'arrgel, de la cóncepció de Sant loan 
Baptista; car . erts i rectes, amb lIargues i vellutades 
vestidures ,orlades amb franges ·d'armini, amb boines 

< • 

i capells ~e veJlut, cares 'd'expressió greu, intel'ligent 
i amb son ' posar cerimonió~ i solemne fan més so
bress~rtiJ1t el grup femení gentil i gr aciós, delicat i 
popular alhora. 

Es de doldre que no hagi quedat més que aquesta 
taula del retaule de Sant Joan Evang'eJista i Sant 
Joan Baptista car les animades composicións amb els -
personatges ricament _abiJJats unes vegades, amb es" 
cenes populars. rublides de picardia i d'expressió al
tres, Ii haveren donat una valor anecdotica i docu
mental gran; almenys s'endevina una preferencia per 
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histo.rietes gracio.ses i po.pulars i una ,gran vo.luntat 

de superació en aquesta pintura ·del pro.feta Zacaries. 

La pro.pensió als tipus po.pulars abillats co.m en la 

XVa centúria els tro.bem també al banc deIs Go.igs de 

la Mare de Déu, pro.vinent del retaule de la Verge de 

la Llet. La po.stra arquitectura civil amb finestrals bi 

i trigem'inats, reixes de ferro. fo.rjat i pendents terrats 

amb co.berta de teules co.marcals la ·tro.bem deco.rant 
-

la casa gbtica que es veu a través del finestral de 

I'estatge del co.mpartiment de l' Anunciació, així co.m 

una élmpla perspectivaamb cases deco.rades amb 

finestres bigeminades, a banda i banda del carrer, es 

perd en la lIunyania que s'albira pel finestral del qua

dret del Naiximent. 
S'endevina aeí una evo.lució de l'art de Mo.nto.liu. 

Les cares ja són arredo..nides, les cabelleres no. estan ' 

tan rullades co.m abans, hi ha una majo.r o.pulencia de 

fo.rma, una menys rica gama de co.lo.rs ambo predo.mini 

d~ls blaus o.xidats, tal vo.lta per l'utilització deis blaus 

d' AJemanya de qualitat inferio.r als bJaus d' Acre" To.t . 

indica un major barroquisme, una meno.r depuració, 

una afició predo.minant pels tiP.us i escenes populars; 

s'ha decantat l'art de Monto.liu i segueix una nova. tra

jectbria que ens fa albirar l'art deIs seu s fills. Els bancs 

deIs retaules els pintaven els co.l"labo.rado.rs, i si docu

mentalment sabem que Lluís i Mateu fills seus Ji ajuda

ren, i si veem iniciades aeí les caracterísfiques que 

tenen ja valo.r de plenitud en el retaule de 1492 de les 

. To.rro.celles (Llucena), de ma de Mateu de Mo.nto.liu, ' 

cal considerar' aquesta pradella co.m obra de taller. 
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Són obra de taller també les tres taules de Sant 

Miquel que es consel'voen al mateix lloc que la pradella 

abans :esmentada, Al costat d'una taula de o filiació tan 

<;atalana i amb totes les característiques de la pintura 

de Montoliu trobem una altra amb una escena del 

Mont Gargan on la g"entil delic~desa que traspua deIs 

personatges principals és real~ada pel paisatge del 

fons, mescla de rocam i d'ufanosaovegetació col'Ioca

da °éiomb simetria que ens revela la joven~ana formació 

del pintor: N'hi ha una altra que reprodueix el Juí final 
I 

on les sugg"estions de I'art nordic són evidents. Enca

ra dins °taules com la de San! Miquel, que -semblen de 

ma de Valentí Montoliu, trobem en la figura de I' Ar

clmgeI ressons de pintura d'escola aragonesa i el pa

viment de rajoles de Manisses amb estilitzacions en 

blau són notes d'influencia valenciana, La gama de 

verds de dita taula i I'arbreda simetrica de tipus co-

o n¡'fer de I'escena deIMQnt Gargan que valoritza el 

fons i que o Ji dóna un gran decorativisme a aquesta 

faula", són recórdances de I'aprenentatge passat él I'es-
~ . 

- cola tarragonina. 

Aquestes incongruencies i desigualtats expliquen la 
. \' 

col 'laboració deIs seus mIs i la fusió d'aquelles tres 

corrents de la. pintura del segle XVe que ja ' hem es

mentat abans, Els seus fins semb!a permaneixen fidels 

a l'escola catalana, almenys Mafeu així se'ns presenta 

al retaule de les Torrocelles (Llucena) quina paternitát 

ens ha estat revelada pelrcontracte, Tot fa creure que 

seguiren la trajectoria de son pare sense ésser esfranys 

a altr~s influencies," fanmafeix deIs pintors valencians, 
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decantant-Ose sempre al tronc originari, pero sense em

penta i ferma voluntat de superació. A\-o va fer decau
- re I'escola del Maestrat quina darrera derivació la tro

bem en I'obra, ja de segon ordre, de Mateu Montoliu, 

per exhaurir-se després. 
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VI 

Antoni Segarra (1451) i Joan For-
ment (1456) ~ 

QUBSTS dos pintors contemporanis de Val'entí 

Montoliu tenenobrador a Sant Mateu quan 

-aquest desenro.tIla la seua major activitat. Bé és verltat 

que la documentació que ens ha re·velat quant sovin

tejaven els -en.carrecs a I'obrador del'més famÓs pintor 

del Maestrat ha estat escorcollada als arxius de Mo

rella principalment. Tal voIta d'haver-se conservat les 

series de manuaIs notarials haguerem tingut més dades 

d'aquestos i d'aItres pintors. Pero sembla també que 

~Is millors clients eren attets per la fama de Valentí 

Montoliu i que la dura competencia de I'obrador 

d'aquest no pogueren resistir-la els altres companys, 

que ... ·emigraren a les comarques ve)'nes. 

Antoni Segarra es trasllada a Tortosa el 23 d'oc

tubre de 1451 segons consta al Clavariaf de Domenec 

Cerda 1: «Item a xxiij de octubre dona lo dit cIauarj 

Clavariat de 1451. de Domenec Cerda . Arxill Municipal de Tortosa. 
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per ordinacio deIs honrats procurado,rs -an Anthonj 

segarra pjntor de sent Matheu dos florins per adjutori 

de portar la roba e jura de habitar per dos anys en la 

present ciutat e sin anaua que tornaria los dos florins». 

1 capnotícia mé~ havem trobat d'aquest pintor. 

Una aItra única notícia hem arrepIegat de Joan For

ment i aquesta no relacionada amb I'ofici de pintor. 

En acte de canceI'Iació de deute de 25 de novembre 

de t 454, fet a- 5 de novembre de 1456 I és testimoni 

¡ohan formenl piclor Sancli malhei. 

) 

1 Pr%col de Nicolall DlIran. Arxlu Municipal de Sant Mateu. 
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VII 

Lluís Mateu de Montoliu 

L caracter d'empresa que tenien els obradors 
'. 

de pintura a l'epoca migeval feia es perpetua-

ren les tradicions de taller, de mestre a deixeble, de 

pares a fills. Elsgermans Jaume, Pere i loan Serra, 
els introductors de l'art · sienés, crearen un estol de 

deixebles i d'imitadors. Lluís Borrassa i el seu escIau 

Lluc continuaren .aqtiell art amb noves modalitats que 

influenciaren a tots eIs pintors contemporanis. LIuís 

Dalmau, jacomart i el seu imitador loan Reixach, se

guidors de l'art neerlandés, menaren tota la pintura de 

la meitat del segle XVe amb l'atracció que exerciren les 

seues obres. BIs Vergós al recollir les elegimcies de 
jaume Huguet, crearen aItra tradició familiar. Valentí 

Montoliu al creixer i empeItar el seu art a Sant Mateu, 

perpetua una tradició .pictbrica a les terres del Maes
trat que continuaren els seus fills. 

I 

DeIs quatre fills que hem dit que tenia Valentí 
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Montoliu, dos d'eIls; el · major,Francesc, era cIergue·
i ens consta demana la paga de censal s i p~nsions al 
cIergat de l' església de Sant Mateu com a síndico i pro
curador que n'era --; el més petit, Joan, no ens consta 
si coHabora a l'obrador de son pare; ·no hi ha més 
dades que les que dona mossen Gudiol segons notícies 
comunicades de Tarragona 1. Els altres dos, Lluís i 
Mateu, són pintors i continuadors de I'art de Valentí. 

'Mossen Betí dóna hipoteticament la dada de naixen~a 
deJs quatre: · la de Francesc la porta a 1440; Lluís a 
1446; Mateu per 1448 i Joan per 1451. 

LLUIS DE MONTOLIU (14461-1494) 

Ens apareix amb son· pare i el seu' germa Mateu el 
1 de febrer de 1468 compromefent-se a pintar', el re
taule de Sant Sebastia per a I'església de Sant Miquel 
de MoreIla, que dissortadament desapareixeria .e1171 t 
amb el setge que els 'austriacs pos.aren a MorelIa. Altres 
dos retaules més contra,cten Valentí i Lluís aqueix ma

tefx any per a Eivissa. En act,e de 2 d'agost de 1.468 
consta }'entrega de cinc taules ac~bades amb les figu .. 

res de Sant Jaume, la Mare de . Délf; Sant Macia, S .ant 
Miquel i Sant Jordi i d' altres taules enguixades i di
buixades de dos retaules que havien contractat amb el 
mercader de Salsadella Joan VaIls, que acabaria 
Lluís en Eivissa. Pero en 30 del mafeix mes, pare i 
fill intimen i requerixen davant el notari Nico)au Duran 

1 J. GUDIOL. E/s pintors Montoliu, 11, en Pagina artística de La Veu de 
Cata/unya, n.o 10.148, de 8 de desembre de 1928. 
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de Sant Mateu, a loan Valls a que cumplix~alo pactat, 

bestraent xx lliures i «dar spedit pasatge ab los dits 

retaules al dit en lois de Montoliu ni menys per Ji do

nar les dites xx Jliures si be ha un mes o pus que vos 

ne requir, les quals coses redunden en evident dan e ' 

prejuhi del dit en lois de montoJiu qui per star preparat 

al dit viatge no gosa anar a empendre a tortosa et alias ' 

fahenes de son art et encara per raho del perilos pa

satge ques spera ess~r en lo iverni mes que en lo ~ stiu 

ne per semblant pot negociar en , ses necesitats ,per 

causa de ~a tarda que li es feta en ' pagar les dites xx ' 

lliures ... » 

La destresa del pinzell de MontoJiu no soIs féia 

sovintejar els encarrecs sinó que espandia la seua fa

ma i eren atrets els piritors ,de Sant Mateu per les 

comarques ve·ines. Jit hem vist a~ans a Antoni Segarra 

-tal volta condeixeble de Valent{MolltoIiu a I'obrador 

d'Antoni Vallsera-que es trasllada a Tortosa. Ara en 

1468 veiem que Lluís de Montoliu tenia que pintar a 

Tortosa encarrecs que I~ havien feto Pri!TIer pintaria des 

de )'obradór de Sant Mateu estant, pero més tard es 

desgallaria aquesta branca del 'tronc sanmateva i 

s'emanciparia, puix només 5 anys després, el 7 de 

juliol de 1473 t, ave:¡'nat a Tortosa, pinta una blandonera 

per a I'altar de la casa de la Ciutat. A l'any següent, 

el 14 de gener de 1474 2 Ji paguen ' la pintura deIs blan .. 

don s del Corpus passat. Onze anys després, el 1 de 

1 F. PASTOR LLUls, Pinfores de Torfosa en «La Zuda,., n.o D4, 1 desem· 
bre de 1915, pags. ~46 I 247. 

2 Clavarlaf d'Anfoni Bo/eller. Arxiu Municipal de Tortosa. 
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juny de 1485 1 se'ns revela seguidor de Lhiís Dalmau 

al copiar una composició . pareguda a. la taula del~ 
Consellers, car pinta les imatges de la Verge Maria, 
de l' Angel Custodi i deIs procuradors agenollats i se~ 

nyal de torre en la mostra de drap que fa Mestre Ma

~roquí per a la Ciutat de Tortosa. Arrelat él Tortosa 
sabem trebilllava allí encara en 1494 última data co
,neguda de la biografia d'aquest pintor 2. 

MATEU DE MONTOLIU (14481-1504) 

Col 'labora primer al taller de son pare amb el seu 

germá. Els tres pinten en 1468 el ·retaule ja esmentat 

per a l'església de Sant Miqu,el de MorelIa. El mateix 
any, el 21 d'agost 3 «Ionrat mestre Valenti de montoliu, 

en luís de" montoliu, en matheu de ~montoliu i Johanet 
de montoliu, maior de quinze anys, amb volentat de 
lur pare e germans de vna part fan e fermen bona pau 

e perpetual ab en bernat pastor maior e bernat pastor 
menor de la part aItra», és dir, renúncien a tota acció 

. civil i criminal sobre la qüestió que tenien amb els 
parents de s·on oncle Nicolau Ros, maridaf amb An
dreueta Pastor, oriunda de Xert 4. 

No sabem res del pintor en 15 anys. Estava mulle
rat en 1481 amb Jaumeta Comí, filIa del mercader Joan

Comí i d'Esperan~a. El 1"4 d'agost de I'any 1482 en-

1 F . PASTOR LLUlS, lIoc cHat. 
2 S. SANPBRB MIQuBL, op. cit. vol. 11. pago 219. 
3 Protoco! de Nico!au Duran. Arxiu Municipal de Sant Mateu. 
4 Vegeu "ascendencia de Nicolau Ros a l'obra de BBTr, pags. 9 a 27. 
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cara és veí de Sant Mateu i cobra deIs Jurats de Sueca 
-per mediació del Comanador de Xivert frare fran

cese Sans, ad~in}strador pel ~estre de Montesa de 
les batIlies de Cervera, Paníscola i Ulldecona - 116 
sous, 8 diners, darrera paga que el 5 de juny de cada 
any feien efectiva d'un censal de 2,000 sous, i a més 
22 sous, 4 diners, de la prorata des del venciment al 
día 14 d'agost ques'esten ' el traspas del censal l. 

No sabem quan trasIlada l'obrador a CasteIlo; en 
4 de setembre de 1492 2 de Llucena estant, i titula!lt
se pintor de la vila de CasteIló, firma amb el Justícia 
loan Sala i els jurats Bernat Cortés i joan Molins 
d'aqueIla vila muntanyenca la 'pintura d'un ' retaule de 

la Verge, Sant Miquel i I'Angel Custodi per a l'esgle

siola de 'forrocelles. 
Aleshores els dos filIs de Montoliu eren atrets per 

la major importancia de' les capitalitats de les comar
ques ve)'nes que oferien un més ample camp de con
tractació i havien de permetre un major radi d'acció 

1 Després. segult i dins del mateix manual del notari Nlcolau Duran hl ha 
acte deis Jurats de ~ant Mateu per el que venen als de Sueca dit censal. i dluen 
que fou carregatp€rGuilIem Ca)) de Suecaa PereComf quondam deSant Ma
teu per vera sort de 2.000 sous segons escriptura de 5 de juny de 1444 del notar! 
Guillem Cervera; que després passa a Joan Comf per partició entre eH I son 
germa Francesc. fills I hereus del dit Pere, segons acte de 10 de ma!g de 1460 
davant el notar.i Francesc Vidal; que tots los drets de Joan Comí pertanygue
ren a la honorable na Esperansa. muller del dit Joan i sa , hereua universal, 
segons el testament rebut per Nicolau Duran el 22 de juliol de 1466 I publicat 
el 12 d'agost del mateix any; que després passaren a Mateu de Montol/u i a sa 
muller Jacmeta. filIa deis dlts Joan Comí I Bsperan~a per cartes (nupclaJs?) se
gons escrlptura rebuda per Nicolau Duran el 28, de desembre de 1481. I avu!, 
14 d'agost de 1482 han venut aquests el cens'al a sa mare Bsperan~a, i ara Bs

' peran~a ha transportat dit censal als Jurats de Sant Mateu que el restituixen 
IIls Jurats de Sueca I reben els 200 sous del Comanador Francesc Sans, da
vant del natarl Antani Flguerola,~ 

2 Vide Apéndix IX, 
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deIs seus ·obradors. Lluís de Montoliu ja hem vist que 
per 1468 pintava encarrecs per a Tortosa on més tard 
el trobem aveYnat, i on deuria morir. Mateu de Mon
toliu surt en direcció a la capital de la Plana on sabem . 
treballa en 1492, on aplega a gojar del respete de tots, . 
considerant-Io apte per a ,ésser conseller el 22 de de
sembre de 1497 1 i on moriria poc abans de 1504. El 
22 d'a~ril de 1504 ~ el justicia de Sant Mateu, Bernat 
Caera - a lnstancia de Violant Montoliu viuda, uxor 
relicta del honorable Matheu Montoliu 'quoildam 
pintor - envia lIetres al justícia de Castelló per a que 
execute a Vicent Bonet veÍ de· Castelló, que Ji deu 9 
lliures, 8 sous, resta de 96 sous d'uncensal, segons 
carta pública rebuda pel notari de dita vita, Antbni 
Feliu, de 25 de setembre de 1495 3 • 

. Mateu de Montoliu mullerat qmb jaumeta Comí, 

COITI ja hem dU. abans, va contraure segons . noces 
amb Violant Cerda, filIa fal volta de · l'apotec~ri san-

. mateva Bernat Cerda, no sabem quan. Ignorem la 
data de la mort de la primera muller i I'any que va 
mullerar-se amb Violant, pero sembla vá ésser abans. 
de l'any 1493. Violant deuria ésser filia de la capital 
del Maestrat, caren 1504, poc després de la mort .del 

, seu marit, es trasIlada a San! Máteu, i d~s d'aquella 
. vila, d-'on, -era ve'ina, i titulant-se viudarelicta del 

1 L/ibre de COllseJ/s, n.o 86 .- Arxiu Munlcipéil de ClIstelló. 
2 L/ibre del ¡ustída, 1504. Arxlu Municipal de·Sant.Mateú. 
3 . Hem regirat la serie prou completa dellusflciat que es conserva a l'Ar~ 

·xlu Municipal de Castelló d~ la Plana I fins ara no ens ha afavorlt la sort de 
trobar res pertinent a l'estada d'aquest pintor a Castelló j les recJamaclons que 
la viuda f~a per mlg del Justicia de Sant Mateu al Justfcla que aleshores era de 
Castelló, Nlcolau de Casalduch. 
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honorable Matheu Montoliu acensa finca per 20 lliu

res i 10 so'us, en 3 de mare de 1522 1. 

TO'tes les dades que tenim de Mateu de MontO'liu 

ens dO'nen a cO'neixer part de la seua actuació prO'

fessiO'naI i de la seua vida cO'm a ciutada. BIs seus 

dO's mulleraments, amb jaumeta CO'mí primer, la pO'bi

lIa del mercader sanmateva Joan CO'mí i d'Bsperanea, 

i després amb ViO'lant Cerda, de família acO'mO'dada i 

rica de Sant Mateu, són mO'stres de la cO'nsideració i 

nom alcaneats des deIs temps de sO'n pare Valentí 

MontO'liu. 

És ben de doldre que nO' ens haja ap,Iegat la dO'cu

me'ntació de l'epO'ca O'n segurament trO'bariem- el tes

tament d'aquest famós pintO'r, testament que ens faria 

coneixer tO't el patrimoni pervingut del ' treball actiu i 

febrós del seu O'bradO'r, d' O'n' sO'rtiren els seus fills -' 

Lluís i Mateu, camí de TO'rtosa un i de Castelló l'al- ' 

tre, amb fama i diners que, els permitiren alcanear 

avantatjosO's muIleraments i realitzar els cO'ntractes 

que clO'gueren. 

t Profocol de Pere Comí. Al'xlu Municipal de Sanl Mateu. 
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VIII 

E-Is retaules de les Torrocelles i de 
l' ermita del Castell 

contracta del refaule de I'església de les 
Torrocelles 1 entre el Justícia i Júrats de Llu

cena i el pintor Mateu de Montoliu és intervengut pels 
preveres Pere Desse, Joan Adones, i per Domenec 
Andrés, Do~enec. Uguet i Domenec Sala, notari dé 
Llucena aleshores. Les capitulacions del . contracte \ 
les troba ~n un quadern adj~nt a uns aItres dins l' Ar
xiu de Protocols de Llucena lo meu bon 'amic Honori 
Garcia, notari de Llucena en 1928. Lo primer deIs 

. dits quaderns, després de I'acostumada Ínvocació 
lIatina en dos hexametres rítmics porta la següent 
cap~alera: «Prothocollum mei · Dominjci sala ville 
sancti Mathei vicinj Regiaque auctoritate notari pu

blici per totam terram et domfnacionem serenissimi 
_ Dominj Aragonum Regis Inceptum jn 'prefata villa 
sandi Mathei die jntitulata vicesima mensis Januarij 

1 Vide Apendix IX. 
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anno annativitate dOíninj M.cccc.h{xx. quinto Et vt 
eidem fidei indubia vbilibet jmpendi valeat hich meum 
solitum artis notarie assuetuIiJque apono sig + num» . . 

Tot fa pensar que el notari veÍ de Sant Mateu 
en 1485 i el Domenec Sala notari de Llucena en 1492, 
sef anys després, són una mateixa persona, i és molt 
probable que coneixent als Mon.toliu per haver sojor
nat a la capital del Maestrat, fos ell mateix qui propo
sés el nom de Mateu de Montoliu als jurats de Lluce
na, desitjosos de trobar un bon mestre per la pintura 
del retaule de les Torrocelles. 

El pintor presenta un projectedetallat de robra a 
fer, signat pel notari Domenec Sala. El retaule tindria 
tres taules cenfrals de la Verg-e asseguda amb fInfant 
jest1s al brac, de Sant Miquel en la taula de la dreta 
i de l'Angel Custodi en la de la esquerra. La tau~a de 
l'espiga amb la Crucifixió, Maria i joan, i les cinc ca-

_ ses o comparJiments del bancal representarien a Sant 
Sebastia, histories de Sant Miquel a Gargan, una 
«quan tira el bou ab la flecha e Ii torna la sageta a 
I'ull», I'altra «quan lo bis be de la ciutat ana ab prof
fesso e lleua la flecha de l'ull a Garg.a», la Pietat al 
centre i a I'altre extrem Santa Barbera. 

Disposen que siga aparellat i enguixat el retaule 
segons ús i practica de bon mestre; i tement-se que 

. gasfés males colors i or faIs Ii fixen que els mantells 
de la. Verge i de Santa Barbera siguen de brocat blau 
«de adzur de Castella» i morat el vestit de la Verge 
Maria; que siga de brocat roig el mantell de Sant 
Miquel i d'or i vermell «lo camis real» de l' Angel Cus-
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todi i I'escut que h~ de portar en la ma. [;'or deis 
nimbes i de les columnetes, arquets, pinacles i demés 
obra de talla que siga d'or fi de florí de Florencia i de 
colradura la vora de les polseres. Els fons de les 
taules cal que siguen de bones colors, i la fusta, 
endrapat i enguixat. del retaule que siga fet segons 
s'acostuma. 

Convenen que el preu siga ~de 25 IJiures' pagadores 
en tres terces. La primera al firmar el contré!cte; la 
sego-na quan a la fusta del retaule Ji haura donat 
aiguacuit, estara entelada i enguixada; i la terca quan 
I'obra sera aéabada i-aniran a emportar-se-Ia a Cas
telló de dins l' obrador de Mateu de Montoliu. El pin
tor es compromet a anar a col·locar el retaule a les 
Torrocelles pagant-li les despeses de vi~tge i manu
teflció. 

L'ermita de les Torrocelles dins del terme de Llu
cena, ~ més prop pero d' Adzaneta del Maestre i de 
Xodos que de la seua capitalitat, és un castellet situa~ 
en indret estrategic, enasprat, al cim d'una alteruda 
muntanya en mig d'un aspre, feréstec i ressec territo
ri muntanyós, com si diguerem al cor de les munta
nyes altíssimes que partixen terme de les tres viles 
esmentades, i per consegUent de la vella setena de 
Cuila i de l'honor d'Alcalaten. Es una agrupació 
d'edificis a les dues bandes d'un pati d'armes amb 
les seues dues portes gótiques oposades a les altres 
dues bandes del pati, lliures d'edificis. Avui és un mas 
vergonyosament emmantellat de cale sen se cap as
pecte bel·lic i medieval. L'ermita, re'íx una mica de la 
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Ilinda gener~1 de les sales de menjar (magilífics tinells 
d'aItres epoques) que mira a Adzaneta. La part aItra 
són escuderIes i quadres moIt típiques. L'ermita és 
prou modernitzada, probablement al segle XVIII. 
L'úHi.rla reforma data de 19'11 1,. És estació de les ro ... 

meries que van a Sant Joan de Penyagolosa des deIs 
pobles ve)'ns, com la de Useres el diumenge" següent 
a Pasqua Granada o de Resurrecció. 

El r:etaule roman quasi intacte, salvant la taula del 
ce-ntre que avui és en mig la paret lateral del corn de 
I'Epístola. El primitiu pla va sofrir alguna modifica
ció puix altera el contracte en les taules centrals i 

pinta a Sant Miquel al centre; a la dreta a l' Angel 
Custodi; a l'esquerra a Sant Rafael acompanyat del 
jove Tobies; la Verge de la Llet, amb els dos sime- , 
trics pUs afora, alletant al Jesús en la taula del cim, -
aHí on el contracte diu havia de -pintar ,la Crucifixió. 
Ronegament la pradella esta realitzada segons les -
capitulacions convingudes, amb la Pietat , al requadre 
central, les histories del Mont Gargan als costats i 
Santa Barbera .i ,SantSebastia als requadres deIs 
extrems. , 

El retaule mideix 2'18 X 3'10 metres. El Sant Mi
quel del centre (1'61 X 0'91) porta gonella roja amb 
franja daurada; mantell -color siena per fora i blau -per 
di-ns; ales amb mostrejat com si fos de pavo real. 
Llanca en la ma dreta i drac als peus. 'En l'esquerra 

1 A, SÁNCHBZ GOZALBO, Adzanefa del Maesfre, el Casfell y. les TQ
rrocelles en BOLBTIN DE 'LA SOCIEDAD CASTBLLONBNSB DE CULTURA, Vol. IX, 

, plags. 27113651 Vol. X, plago 11, 
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el pes simbolic amb una ' verge al plat dret i un tonsu
rat a l'esquerra. Daurades les punxagudes sabates, la 
virolla de la llanca, la franja de la ,gonella i el cintu
ró. Diadema també daurada de deu arets en relleu. 

La taula de I'esquerra (1'59 X 0'57) representa a 
Sant Rafael acompa'nyant a Tobies a qui porta de la 
ma esquerra i en ladreta sosté ' la llanca. Vist túnica 
grisenca i mantell siena. Porta diadema de nou arets 
circulars i té les aJes mostrejades com les de la taula 
de Sant Miquel. Tobies porta ~aIces roges i nimbe de 
sis arets. A més són daurades i estofades les franges 

, ',\ 

de les vestidures d'ambdos. 
La de la dreta figura -a · l' Angel (1 '59 X 0;57) amb 

escut en la sinistra i espasa en la ma dreta. ' Túnica 
de color blau amb franges d-aurades realcades; man
tell roig; nimbe circular daurat, de nou arets. Pavi
ment d~rajoles. 

La taula de l'esp!ga (0'94 X 0'56) representa a la 
Verge amb l'Infant Jesús al brac flanquejada de dos 
angels que Ji sostenen ef mantell, que fa més visibles 

- encaraels dos pits que Ji ofereix al Jesuset. -La Verge 
,té , ~I nimbe g-rafiat f els angels els lerie'n ¡'ealca~s, 
circulars i de cinc arets. 

Cadascuna de les taules del bancal mideix 
0'43 X 0'60, menys la de la ' Pi.etat que és més ampla 
(0'52 X 'O'60). La primera casa' de la dreta representa' 

, a Santa Barbera amb túnica de brocat I:oig, mantell 
, , 

blau i diadema de nou arets realcats ~ daurais. L'es-
cena a Gargan de la táula següent representa al cava
lIer disparant la ballesta, ve~tit de brocat roig alJ1b la 
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fletxa a l lull, seguit d;altres personatges més, vestits 
tots de brocat, i en la llunyania el bou arnb nimbe 
circular de dos arets; més avall tres bous ~é~, i do~ _ 
pastors. Al compartiment del centre hi ha la 'Pi'etat; dos 
angels amb diadema de cinc arets , s<?stenen e'l mántell 
de brocat verd que fa més ostensible la , nuesa dél 
Crist; aquest porta nimbe de nou arets. Alt~a escena 
de Gargan representa la taula següent que reprodueix 
la processó. El bisbe i els diacas van de brocat verd; 
el cavaller a qui Ji trauen el dard de I'ull va de brocat 
roig. Un seguici de personatges molt visto&os amb 
luxe vestits volten al bisbe i a la creu processonal. 
La taula de l'extrem representa la mitja figura de Sant 
Sebastia vestit de cavaller, amb túnica guarnida d'er
mini, arc a la ma dr.eta i fletxa a l'esquerra.; porta nirn-' 
be de nou arets daurats. 

Totes aquestes taules 'porten el fons d'or picat que 
les 'fa ,contrasta-r amb les taules de dalt. Tot el retaule 
ha sofert repintaments de mans PQe destres que Ji 
han Ilevat la frescor i ens han impedit coneixer del 
tot la primitiva paleta d'aquest pintor. 

Camf d'Adzaneta del Maestre a les Torrocelles es 
troba .al cim d'un mo.ntícul, vora el riu MontIleó o 
Rambla Carbonera i dins el terme d'AdzaneJa, l'er
mita de Sant Joan del Castell. Entre altres pintures 
di.gnes d'estudi 1 n;hi ha un retaule , al . segon altar, 
part Epístola, de Sant Sebastia", Sant Agostí i Sant 
Nicolau. Consta de nou taules, quatre al. retaule 

1 .A. SÁNCHBZ GOZALBO, l/oc. cit. 
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cinc al banc. ~~La taula central (1'30 X 0170 m.), que va 
ésser arrancada per deixar 1I0c a un Sant Blai d'es
cultura moIt dolent, ha ql!edat com porta corredissa 
que~tápa al Sant Blai. Representg a Sant Sebastia de 
cavaller, vestit de brocat -roig, manten també roig per 
fora i verd per dins; nimbe grafiat a~b . la lJegenda: 
«O Sante-Sebastiane». Reprodueix a -la- taula de la 
dreta a Sant Agostí (1'30 X O'-6~ m.) amI> la croc-a en 
la dr~tai I'església en la sirtistra. Porta capa verdosa, 
túnica Jjlanca i diadema d'or picat. A la diadema i vius 
de la capa porta f~anges esgrafiad es amb Ilegendes; 
a la diadema: «O Sante Avgustine»; la ' de la franja 
daurada: «Q Sancte Avgustine Ora pro nobis). En 
la taula de l'esquerra (1'30 X 0'65 m.) esta Sant Nico
lau amb la croca en l'esquerra i beneint en la drela; 
també porta dia~ema i franges esgrafiades amb He
gendes: «O Sanete Nicolae Ora pro nobis dein ... » 
La capa és d'un v~rd fose i la túnica és roja. 

A l'espiga ha representat un Déu lo Pare segons 
el tipus corrent a tota l'Edat Mitjana! El Pare assegut 
sos té amb leos mans la creu amb el seu fill _me-ntre 
l'Esperit Santcva al cap del Crist ~amb o les ales es .. 

. teses. Una aureola amigdaloide volta al Déu lo Pa' .. 
re, iodos angels a dalt ¡ -la Verge i el Joan abaix el 
flanquegen. 

Les cas~s ~de). bancal han perdut les arqueries i 

columnetes divisories ,pero queda rastre d'hav~r .. ne 
tingut -De -dreta a esquerra se veuen mig.es figures de 
Sant Miquel, -Sant Cósme, la Verge de la O o de 
l'Esperanca, Sant Damia i 8ant Antoñi Abad. 
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També aquest retaule ha estat repint:It, pero con
serva millor els estofats que ' el de les TorroceIlés. 
Només cal comparar les lamines d'un i . altre per 
assignar-Ios amb tota probabilitat a la mateixa ma. 
EIs fons de brocat i les vestidures magnificents del 
sant . cavaller i deIs sants bisbes li donen · una · més 
atractívolapresfancia. Les cares arrodonides, lél pin
zellada al llavi inferior qu.e el (a més groi~ut i evident, 
les rínxoles cabelleres, les for~ades flexions de les 

. mélns, el plegat de les· vestidures,- són, entre 'altres, 
-

característiques comunes als dos retaules; caracterís- . 
tiques que ja coneixem en obres documentades de 
Valentí MontoUu, son pare· i mestre. 

Pero tot i tenint aquesta semblan~a hi ha al refau
le de l'ermita de Sant Joan del Castell una preocupa
ció per la forma, interpretada amb major delicadesa; 
una ·obsessió per les formes opulentes, pels personat
ges macissos; una inquietud per aconseguir una major 
primor. Sembla que el pintor volgué assolir una ma
jor delicadesa pero que no va lograr alcan~ar-Ia. Així 

.com si el pintor del retaule del Castell hagués perdut 
una mica de la vigoria, del ferreny . i. aspre caracfer 
que Valentí Montoliu ·sabé infondre als personatges 
deIs seus retaules i que ve~em, enc~ra que minvat, al 
retaule de les Torrocelles. 

Cal ~ir també. que aquesta mena de pintures ha
vien perdut la devoció del poble, que atret més per 
les manifestacions escuItoriques es decantava als 
plafons d'aIt-relleu i als aItars .monumentals de com-

. plicada talla i amb inoIta escultura. 1 els pintors retar-
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dats que mena ven encara les escorrialles de la pintura 
gotica no eren . gent de vrimer ordre. · Bis mancava la 
calor i rentusiasme que no podien sentir per un art ja 
agonitzant qúe va morir moIts pocs anys després en 
. mans deIs italians Francesco' Pagano ~e Napol~ i 
Paolo di Sancto Leocadio de Reggio-Bmília i que va . 
rebre el colp de gr~cia deIs leonardescs Ferran de 
Llanos i Ferran Yañes de Almedina, que comencaren 
él treballar en Valenda" rany 1504. 

Les viles i llogarrets del Maestrat,. a la periferia 
del regne, i allunyats 'com estaven de la capital, tar
daren un poc més e':1 rebre aquestes novetats i una 
munió de retaules rriediocres continuaren pintant-se 
encara en el primer tere de la XVI a centúria, conser
vats alguns a Benassal, a Catí, a ViIlahermosa, a 
Onda, a Torreblanca, a Traiguera, a Cortes de Are
noso, a Salvassoria i a Castelló, dins l'antiga esgle
siola de Fadrell. 
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IX 

Obres dubtoses de Maten de Moníoliu 

, .... 

estat atriburd~s als fiJJs de MontoJiu el re
. taule de J'Anunciació de l'ermita de Santa 

Ana de Catí, la taula del Naiximent existent a la casa 
de J' Ajuntament de CastéJJó de la Plana, el retaule de 
I'ermita de Sant Onofre de TodoleJla (MoreJla), la 
taula desapareguda de la Verge i eIs Apbstols de Ca
net lo Roig i la ta11la de la Missa de Sant Gregori 
existent avui a la capeIla de les Animes -=-"segona, 
part EvangeH- -.: de I' ArxiprestaI de Sant Mateu. 

De Lluís de MontoJiu ens és desconegut el seu 
art; cap obra autentica ens ha arribat. De Mateu so
lament el retaule de Sant Mi'queI pot -donar-nos una 
guia probable 'sense que pugam caminar ferm per 
aquest reÍliscós terrer 'de les atribucions. Pretendre 
Jer una discriminació de I'art vacil'lant de Mateu so
bre une~ taules repintades seria bastir un casteIl sen-

- se fonaments, Veja's puix tansolament l'afany per 
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coneixer les escorria]]es gotitzants en I aquesta contra
da del Maestrat on tantes vegades itan magníficament 
es manifesta la civilitat deIs nostres homes bastint 
les esglési'es i palaus que encara ens resten i deco
rant-los amb la magnificencia embadalidora que avui 
ens admira i pasma. 

És moIt probable ixquer~ de robrador de Mateu 
de Montoliu el retaule de Catí. Es troba a l'única ca
pelIa lateral - parí Evangeli - de I'ermita de Santa 
Ana i ha estat descrit i estudiat en robra sobre" 
Valentí Montoliu de mossen Betí 1. Les testes, les 
flexions de mans i la dure~a del dibuix, tot i estar 
pIe de descrostonats i barbarament repintat, són sig .... 
nes característics de la família. NosaItres dataríem 
aquest retaule pels voItants de 1470 a 1480. L'evolució 
és evident-entre aquest retaule i el de TorroceIles. 

El retaule de Sant Onofre de TodoleIla i la taula 
del Naiximent de Caste!ló són una mica posteriors i 
d'una aItra ma. No cal més que comparar les 'lamines 
per vore no hi " ha paritat possible. El mateix mos
sen Betí al tornar a estudiar el retaule de Sant Onofre 
rany 1927, quan va instruir l'expedient 2 d'expoliació 
de la taula central i la de l'Epifania de l'espiga va re
coneixer no era deIs Montoliu. Avui resta sense les 
taules centrals de les que no s'ha sabut on han anat a 
parar. 

La taula del Naiximent deCastelIó ha esta! atribuY-

t Op. cit. pago 90. 
2 M. BBTí, Por tierras de MorelJa en BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTE

LLONBNSB DB CULTURA, Vol. VI, pago 2á7 i segUents. 
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da també a un oeixeble de' R()drigó de ' Osona peI 
mestre Tormo l. 

De la taula de Cane! lo Roig ' no podem dir res per 

haver~se veni.Ú.amagat. Ara és impossible J'estudi i la 
" comp~ració ambles taules de les Torrocenes. 

La taula de J'església de Sant Mateu sembla ,un 

antecedent molt ben sentH i millor interpretat, per , un 
pintor avui anbnim, deIs reJaules, una' mica poste'

riors, de Torreblanca, Traiguera, Onda i Cortes de 
Arenoso 2. Cal haver vist aquesta taula, haver percibit 

la rica gama colorista que té, eIs blancs, blaus, rojos 
i verds i cO.neixer,.lo de les Torrocelles 'per no adme
tre unamatetxa procedencia. El pintor de la ,Missa de 
Sant Gregori es anterior a Mateu i , - com havem dit 

als capítuls anteriors - ,és més pintor, més dibuixant 

- i més delicat. Nosaltres dataríem aquesta taula pels 

voltants de 1450 i encara no la duríem a epoca tan 
" endarrerida; cal pensar' en una data entorn de 1480. 

Cal deixar en I'anonimat totes aqueste,s / pintures 

abans que llanear-se en prematur~s atribucions. A ine
sura que donem a coneixer les obres autentiques d'al
tres pintórs que trehallaren a Morena i la documenta

dó que eIs pertoca així com la de J'altre esclat pictb-

1 E. TORMO, Levante (Provincias valencianas y murcianas), Madrid, 
1923, pago 41. 

2 Qul ha estudiat aquests retaules col'locant-los en la periferia de I'art de 
San Leocadio és el meu doctfssim amic Lea.ndre de Saral.egul en Miscelánea 

. de faMas valencianas, treball que ha comen~at a publicar en el «Boletín de la 
Sociedad Espafiola de Excursiones», Any ¡XXXIX, setembl'e 1931, pago 215. 
S6n molt encerlades les paraules que dlu sobre:el retaule de Sant Onofre de 
Todolella I la taula del Nalxlment, de l'Ajuntament de Casfelló, dins d'aquesfll 
MiscE>/'/¡mia de faules valencianes. i a I'altre erudilíssim esludi Nofas sobre 
la iconografía valenciana de Sa.nfos Lázaro, MarIa y Magdalena, tiralge 
apart de l'cArchivo de Arte ValenCiano", Anys XVI~XVII~ 1930-1931, pago 07. 
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ric de Tortosa podran cercar,-se concomitimcies aÍnb 
aquest florejximent de pintura del Maestrat .i filiar 
alguna que altra taulá. 

Pintures com la taula d'EI Salvador. de Xiva, atr,i
,buYda per Tramoyeres sense fonament a Jaume Ca
rreal t i per Tormo .2 a Guillem Ferrer" el retaule de 
Sant Miquel de La Pobla de _Ballestar, terme 'de Vil~-

franca del Cid, documentat de Bernat'Serra; les tau
les esparses de l'arxiu de la Parroquial de Cinctorres, 
també de Bernat Serra; a~gunes taules d'Olocau del 
Rey i altres retaules i panels esparsos del Museu 
Diocesa de Tarragona, quan siguen estudiats, ens ' \ 

. fitaran millor l'art comarcal del Maestrat. 

/ 

1 L. TRAMOYBRBS BLASCO, La más antigua pint,!ra existente en el 
Maestrazgo de Morella en cArchivo de, Arte Valenciano», Any 1, plig. 43. 

2 E. TORMO, Levante, pago 30. 
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L'últim MontoUu 

1528 1 pintava a Tarragona un Joan Monto
Iiu. En col·laboració amb els pintors Joan 

Aril, Pere Homdedeu i Francesc Oliva pintaren la · 
bandera de Sant Lluís. ¿Aquest Joan Montoliu era el 
fill de Valentí na.t en 1451? Nosaltres, com su posa 
molt encertadament mOSS€m Gudiol, creiem que no; 
pero, ¿sinó fill no sera nét ·del' més famós pintor del 
Maestrat? Si les novesJ roballes vingueren a compro
var a~o tindríem un indici més per a afirmar I'origen 

. tarragoní de Valentí Montoliu. En passar els anys 
havien tornat els descendents de Valentí Montoliu a . 
obrir obrador on el tingué el seu avantpassat, o. al- . 
menys on vaapendre l' ofici de pintor. 

Ara bé, ¿aquest darrer. Montoliu pintaria dins la 
manera gotitzant, essent un d'aquells rerassagats que 
resistiren la moda italiana que va importar a la pen-

1 J. GUDIOL, E/s pintors Montoliu, 11, Pagina artística de cLa Veu de 
Catalunya lO , n.o 10.148, de 5 de desembre de 1928. 
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ínsula Alexgndl'e YIe, el Papa Borja valencia,arrib els 
pintors ja esmentats unes pagines abans? 

Caracteritzar l'art de Mateu de Montoliu haguera, 
estat més facil si un repintat lamentable no ens ha- ~ 

gués alterat el retaule de les TorroceIles. Hem d'aca-
. bar amb aquest pintor l'estudi d'una modalitat co

marcal de la pintura quatrecentista que sembla va 
exhaurir-se en les seues manso Mateu de Montoliu 110 

té l'empenta de son .pare; tot i admetre a Yalentí Mon
toliu com un pintor no de primer rengle dins la pintura 
del quatrecents, no hem de deixar de valorar la seua 
importancia dins la contrada del vell Maestrat 'd.e 
Montesa i hem de declarar-lo el més preeminent pintor 
de Sant Mateu. Un altre pintor que ·mereix ésser es
tudiat i que treballa .a Tortosa~ a MorelIa i a Yal~mcia, 
i de qui coneixem obra autentica i documentada va 
influir també sobre Yalentí Montoliu i els seus fills: 
Bernat Serra. L'estudi d'aquest pintor que trehalla a 
MorelIa durant tot el primer tere de la Xya centúria 
i on va morir, ha d'ajudar a puntualitzar I'art detotes 
les , terres del nord del regne de Valencia quins da
-rrers escorrims representa Mateu de Montoliu. 

Es caracterUza I'art d'aquest, tot i prescindint de 
la gama de la seua paleta, un poc concordant amb la 
de son pare, per la duresa del seu dibuix que ens des
cobreix el tr9nc ori-ginari. Cal mi(ar només les testes 
lIargarudes, amples de front, els uIls exoftalmics i les 
rullades cabelleres de l' Arcangeli de l' Angel del re
taule de Sant Miquel 'de les TorrocelIes per enrecor~ 
dar-se'n deIs personatges que figuren als retaules de 
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' Vilafranca i Salvassoria. 1 si es comparen aquel}s 'i 
altres ,figures secundaries deIs' dos retaules esmentéits 
amb la Santa Barbera iel Sant Sebélstia del bancal 
d~l ret¿lUle de ,Torrocelles vorem són filIes unes d'al
tres. És la supervivencia a'un mateix tipus, a que tan 

, avesats eren els pintors migevaI's d'un inateix taller,: 
i que resulten upa mena de marca ?riginaria. La ma
nera de pintar les maAS i les flexions un púe capricio
ses ~mb que abracen la 'llanca, la ballesta, el pot, la 
daga, el ceptre i allo que tenen agarrat o que sostenen, ' 
són igual~ en pare i fill. La disposició ' de les fig~res 
enmarcades a un primer pla sobresortint; la formai 
plegat de gonelles, túniques, mantells i capes; les in
correccions de dibuix art1b 7els~erros de perspectiva ' i 
tantes i tantes característiques comunes que seria 
lIarg assenyalarevidencien aqu~sta- tradici<? de taller 

,que 'esperpetua de Valentí al seu fill Mateu. La com
paració i estudi de les lamines dira prou més que tol 
el que podríem afegir. 

¿ Vo~ dir aco qu~ M~ateu de MontoJiu ~s digne se
guidor de son pare? L'art d'ciq"Qest pintor ' és un i¡:rt 

, , 
de decaq.encia, interpretat a més per un temperament 
mediocre i 'en una epoca en que la gentperdia ja la 
devoció pel gotic. Contra el que ha suposat mossen 
Betí creiem-que 'almenys Mateu de , MontoJiu no va 
tindre altre mestre mésque son pare; que al seu cos
tat es va formar pintor i que sense negar-Ji influencies 
alienes, a les que ningú pot escapar, no va tindr~ 

I'empenta ni la inquietud de son pare, que amb el seu 
noinadisme va recórrer Tarragonél i' Barcelona per ' 
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sojornar i a~relar a . Sant Mateu. L'enlluernadora i 
atractívola influencia flamenquitzant de Jacomart, de 
Reixach i deis seus seguidors no va deixar empremta 
fonda en la pintura de Mateu. Seguidor i fidel a la 
modalitat de la pintura quatrecentista que es conreava 
Cenia enlla, que va ápendre a Fobrador de son pare, 
isolat ,al Maestrat d'~n tal vegada no degué"eixir fins ja 
tar~ per volar sol, no va rebre més que lIeus contagis 
de l'esplet d'art delicat que vigorosament creixia més 
enlla del Millars, a Valencia, la capital del" regne, d'on 
havien sortit els més famosos pintors de' la XVa ce n
túria. 

La sortida de Llufs de Montoliu a Tortosa, la 
vinguda del seu germa Mateu a Castelló de la Plana, 
així com la molt probable de Joan a Tarragona, és a 
·dir, la dispersió d"aquests rebrots de l'arbre sanma
teva és coincident amb I'allunyament deis Mestres de . 
Montesa que ja ' no tenien la residencia lIur a Sant 
Mateu. Tota I~ importancia de la capitalitat I'havien 
pastada e informada els cavallers montesians amb el 
~eu seguicl de juristes i· m~~caders, de vida i de rique
sao Amb el casament de Ferran ,e Isabel i amb I'in
corporació per Felip 11 del territori de Montesa a la 
Corona, Sant Mateu va perdre I'esperit, i una vida 
anemica va acabar amb la seua antiga imp~rtancia. 

Aleshor~s Castelló, la capitalitat de la Governació 
della Uxo cobrava una pletora de vida insospitada 

.. asseguda al bell mig de la Plana, en aquella immensa 

catifa de verdor conreªda per alarbs i cristians, i on 
governadors com eis Viciana, nobles famílies com els 
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Casalduch, Gaseó, Catala de Monsonís, Miquel, Fe
Jiu I tenien Ilurs cases pairals i un estol de mercaders 
ttasbalsaven amb él seu trafec els productes ~a i 
enlla. 1 darrere d'aquesta potencialitat que CO!l1en~ava 
a adquirir la capitalitat de la Governació d'Uxo va 
anar Mateu de Montoliu. 1 en mig deis palmerals re
morej~ts- pel vent, sota el "blau cobaIt:del cel i vorq la 
Mediterrania va exhaurir-se I'art de Valentí Montoliu, 
I'art ferreny i vigorós d'aquell afamat pintor de la 
terra aspra i austera del Maestrat, terra ornada amb 
la verd.or argentada de les oliveres. 

i 

t Vide les series de manuals deIs notaris Antonl F'ellu I Antonl Pedro, 
les m~s a.ntlgue~ que es conserven a l'Arxlu Municipal de Castelló. 
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APENDIX I 

PROCURA A FAVOR DB BONANAT MASCARELL PBR RBBRB LA IMATOB 

O TABERNACLB DB SANT DOMÉNBC 

San! Mateu 7 abril 1360. 

eonexeran tots que yo en Gujllem borreda saui en dret 

Rector de la Ecclesia de valljbona. scientment et de certa scien

cia fac constituesch et orden cert special procurador meu uos 

en bonanat mascareII vehin de la vila de sent Matheu present 

et la dita procura Reebent es a saber a demanar hauer Rebre e 

Recobrar per mj e en nom meu del pintor de la vila de sent 

Matheu una jmage o tabernacle appellada de sent Domingo 

Donant et atorgant a uos dit procurador meu axi com a I(>gitim 

procurador plen poder que per raho de aquesta procuracio 

puixats demanar la de sus dita fmage procehir et enantar sis 

conuendra contra aquell per qualseuol manera o raho Et ge

neralmenf ..... 

Fon feyt en la vila de sent Matheu a vij dies del mes de 

abril del any dela ñativitat denosiré senyor Mil cee. Ix. Se

nyal den Guil/em borreda desus dit qui totes les sobre dites 

coses lou atorch ~e ferm. 

Testimonis Domingo mo¡;caro preuere et Domingo rocha 

fuster vehins de la vila de sent Matheu. 

(Protocol de Berenguer Johan. Arxfu Ec)eslastic de Morella.) 
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APENDlX II 

GUILLEM FORNER, LLAURAOOR, 1 SON FILL PERE FORNER, PINTOR, 

REBEN NOMÉS 104 SOUS OELS 500 QUE ELS OEVIEN, OARRERA PAGA 

DEL RETAULE DE LA MARE DE OÉU QUE PINTAVA EL 5EGON PER A 

VISTABELLA 

San! Ma!eu 8 gener 1396. 

VIll die januarij anno predicto [1596]. 

Noverint universi. Quod Nos GuilIermus Forner agricultor, 

Petrus Corner, pictor, ejus filius et vincentius bartholomei, vi

cini vilIe Sancti Mathei, confitemur et in veritate recognosci

mus vobis discreto berengario rubei, notario dicte vilIe quod 

vice nomin~ et loco universitatis Ioci de VistabeIla solvistis 

nobis numerando centum quatuor solidos monete -Regalium 

Valencie restantes per vos, dicto nomine, nobis ad solvendum 

ex ultima solucione ilIorum quingentorum solidorum quos no

bis habebatis dare racione etprecio illius retauli maioris vo

catum de sancta Maria, quod ego dictus petrus Corner hab~o 

facere operis de pinzeIl ad opus eccIesie dicti loci de vistabe

Ha. Et quia etc. Actum est hoc in villa Sancti Mathei octava die 

januarij anno a nativitate domini Millessimo Trecentessimo 

nonagessimo sexto. Signum Guillermi forner. Signum Petri 

forner ejus filius. Signum Vicentius bartholomei qui hoc etc. 

Testes firmamento dicti Petri forner qui firmavit die et anno 

predictis, discretus Guillermus devinat presbiter loci dela Sal

sadelia et Anthonius devinat sartor vilIe sancti Mathei vicini. 

(Protocol de Guillem Ga~ulI. Arx!u Eclesiastlc de Morellll.) 
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APENDIX 111 

BERENOUER ROlO PAOA APERE FORNER 1 A SON PARB OUILLEM 

1.000 SOUS, PRBU DBL RETAULB QUE EL PRIMER HA PINTAT PER A 

L'ESOLÉSIA DB VISTABELLA 

San! Mateu 8· abril 1596. 

VIII die apriJis anno predicto [1596]. 

Nqverint universi. Quod nos Guillermus forner agricultor, 

petl'Us forner, pictor ejus filius et vincentius bartholomei, vi

ciniville sancti Mathei. Confitemur et in veritate recognosci

mus vobis discreto berengario rubei, notario vicino vilIe 

Sancti Mathei presenti, Quod vice loco et nomine universitatis 

loci de-Vistabella solvistis nobi"s plenario ad totam nostram 

omnimodam voluntatem in diversis solucionibus numerando 

omnes illos MilIe solidos monete Regalium valencje quos mi

chi dicto Petro fornel'ij dicta lÍniversitas debebat racione et pre

cio iltius retauli quod ego feci de obra de pinzeH de invocacio- ' 

ne beate Marie ad opus ecclesie dicli loci. Et quia hec est rei 

veritas etc. volumus tamen quod omnes apoce per nos de aHis 

solucionibus dictorum MilIe solidorum vobis facle in posse 

notarii subscripli firmate sub presenti apocha comprehendan

tUl'. Acfum est hoc in villa Sancti Mathei octava die aprilis, 

anno a nativitate do mini Millesimo trecentesimo nonagesimo 

sexto. Signum GuilIermi forner, Signum Petri forner, qui hec 

laudamus etc. Signum Vicentii bartholomei, qui hoc laudo, etc. 

in dicta vi1Ia viij die aprilis anno predicto'. 

Testes fuel'unt firmamento dictorum GuilIermi fornerii et 

Petri fornerii ejus fiIii Gui11ermus salés loci de la SaIsadella, 

et NathaJis menargues vilIe sancti Mathei vicini. Testes fue-
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runt firmamento dicti Vicentii barthoIomei, Grabriel mOl'agues 

et Raymundus avinyo vieini vilIe Sancti Mathei. 

(Protocol de Guillem Ga~ull. Arxiu Bclesiastic de Morella.) 

APENDIX IV 

ÁPOCA DEL RETAULE DE SANT MARTÍ DE CATÍ 

San! Matea 2 maig 1396. 

na die Madii anno predicto [1396]. 

Quod nos GuilleImus forner agricultor, petrus forner, pic

tor, el Guillelmus Gasulli notarius ville Sancti Mathei confite~ 

mur vobis Raymundo serradella, majorali confratrie sancti 

martini Ioei de Cati presentis quo-d ex tllis ... Iibris quas dicta 

confratria habet dare mihi dicto Petro forner ratione cujusdam 

retabuli quod h(}beo facere ad opus dicte confratrie de invoca

tione sancti martini, solvistis no'bis numerando quindecim 

florenos auri aragonie. Ideo renuncia mus etc. facimus apo

cham etc. et su mus nos dicti Guillelmus forner et Guillelmus 

Gasull fidejussores et principales vobis dicto Raymundo se

rradella. 

Testes Guillelmus avinyo et Vkentius borrac; sancti Mathei. 

(Protocol de Gulllem Ga~ull. Arxiu Bclesiastic de Morella.) · 
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APEND1X V 

APERMAMENT . DE lOAN MORENO AMB PERE PORNER PER APENDRB 

L' oPlel DB PINTOR 

Coves de VinromiJ 4 novembre 1396. 

Quarta die Novembris anno et loco predicto [1396]. 

Noverint uniyersi. Quod Ego Anthonius moreno civis· ei- ' 

vitatis Valencie. Ex certa sciencia et consulte, a presenti die in 

duobus annis et medium proxime venientibus et continue com

putandis, mittó et afftrmo vobiscum Petro fomer, pictore ville 

sancti Mathei presente, Johannem moreno filium meum de etate 

xiiij an~orum parum plus ve1 minus, in discipulum et famulum 

vestrum et ad addiscer.dum offtcium vestrum pictorie et pro 

faciendo precepta et servicia vestra licita et honesta. die noctu .. 

que juxta pos se suum. Ita quod vos teneamini ipsum docere 

offtcium vestrum pictorie juxta posse vestrum et provider.e 

ipsum per totum dictum tempus in cibo potu calciatu et vestitu 

ipso existente sano vel o infirmo secundum forum valencie. Et 

in fine dictorum duorum annorum el medij teneamini michi da

re pro solidata et logerio dicti filij mei decem floren os auri 

Aragonum et nichil aliud. Et sic promitto et fide bona convenio 

vobis et ves!ris quod dictus Johannes moreno filius meus ma';' 

nebit vobiscum et serviet vobis per totum dictum tempus duo

rum annorum et medii et obediet omnibus preceptis vestris 

licitis et honestis et erit vobis bonus verus legalis et fidelis ac 

obediens et intentus inq.uirendo omne bonum vobis et rebus 

vestris et dampnum pro viribus evitabit. Et a servicio vestro 

infra dictum tempus non recedet modo aliquo neque fugiet sine 

vestri licencia et permissu, quod si fecerit promitto vobis ipsum 

reddere et in servitutem vestram reducere et tornare. El nichi-
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lominus dono et confero vobis Iicenciam, auctoritatem et p]e-

num pos se pro auctoritate vestra propria absque Curia et 

sagione ve] cumj psi si vo]ueritis possitis ipsum ubique inve

neritis capere seu capi facere et in pristinam servitutem ves- , 

tram mittere reducere tornare et tantum et tamdiu reHnere do

nec restituerit vobis totum tempu~ per ipsum vobis racione 

fugue infirmilatis vel alias vobis deffectum et dampnum culpa 

¡psius vobis ilIatum. El si aliquod damnum in rebus ve] bonis 

vestris comisserit aut aliquid amisseritis culpa sui vel missio

nes aliquas, sumptus vel expensas inquirendo ipsum feceritis 

ve] gravam~n aliquod inde suslinueritis totum illud quitqllid et 

quantumcurnque sit vel fuerit vobis et vestris restituere et 

emendare promitto inde late voluntati vestre super quibus om

nibus et singulis credatur inde vobis et vestris so]o ' .vestro 

simplici juramento quod vobis et vestris nunch ut extunc,h et e 

contra deffero et pro delato id penitus habere volo nulIo alio 

probacionum genere requisito, obligando scienter ad hec vo

bis et vestris omnia bona mea mobilia et inmobilia ubique 

habita et habenda, submittendo me et bona me"a quantum ad 

hec fore districtui et jurisdiccioni venerabilis justicie, et Curie 

v-ille Sancti Mathei. Et meo proprio foro in presenti causa , re

nuncio penitus de presenti. Adhec autem Ego dictus Petrus 

forner recipiens a vobis dicto anthonio moreno ~ictum Joha'n

nem moreno filium vestrum in discipulum et famulum meum 

ad memoratum tempus sub formis modis et condicionibus 

supradictis promitto et fide bona convenio omnia et singula 

supradicta a ,me attendenda et complenda sic vobis attendere 

et complere prout superius sunt expresa sine contradiccione 

aliqua vel impedÍlpento sub renunciacione juris el fori pariter- ' 

que cautela' obligando "scienter ad hec vobis et v estrisomnia 

bona mea mobilia et inmobilia ubique habita et habenda. Ac

tum esl hoc in loco Covarum de vinromano quarta die Novern

bri.s anno !l nativitate domini MO. CCCo. Xco. sexto. Signum 

Anthoni moreno. Signum Petri forner predicjorum. Q"ui hec 

lauda mus concedimus et firmamus. 
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Testes hujus .rei sunt Raymundus yvanyes et bernardus 

tnarti loci covarum de vinromano. 

Després n'hi ha lo següenl: 

Quinta die junij a nativitate domini MO cccO xcO jxO fuit can

cellatum predictum instrumentum de voluntate dicti petri for

ner et Johannis moreno com se atorgassen per éontens Illu del 

altre. 

Testes Simon sanxo et Johannes company, mercader de 

MoreHa. 

(Protocol de Guillem Ga~u1J. Arxiu Eclesiaslic de Morella.) 

APENDIX VI 

"'-
BERNAT COMPANY 1 JULIÁ PORNER SÓN PIANCES DEL RETAULB QUE 

IIAURIA DE PINTAR PERE PORNER PER A L'ESOLÉSIA DE 

BELLMUNT (TEROL) 

Morella 5 setembre 1402. 

Quod nos bernardus company, minor dierum et Julianus ' 

forner, presbiter, MoreHe. Attendentes Petrus forner pictorem 

habitatorem MoreHe convenisse vobiscum Michaelem sanxo 

de beHmunt ut nuncium universitatis dicli Ioci defaciendo un 

retaule sive unes taules encaxades de cel"a mida-qua m jam 

tenet idem petrus forner etc. ad opus ecclesie dicti loci quas 

habet facere dela istoria de Sancta Maria prout jam erat de 

obra de pinzell cum bonis coloribus et sufficiel1.tibus e de ar

gent-colrat ut convenit qua s habet dare vobis perfectas in ves

pera Nathalis Domini proxime venientis . precio XII florenos 

quos habetis ei solvere hoc modo scilicet de presenli duos 
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floren os et cum factum fuerit de fusta Hij florenos et cum per-
" ' " 

fectum residuo sex florenos et vos velitis super hoc fidancias 

quod si dictus petrus forner non compeverit opus ut promisit 

de recuperando id quod sibi soIveritis erc. ideo n05 supernu .. 

merati Confiten tes recepisse él vobis dictos duos fl"orenos pro 

prima sóIutione facimus dicto petro forner fldantiam et promi

timus vobis pactospeciali etc. pro si dictus petrus forner per 

mortem veI alias non compIeverit dictum opus ut conventum 

ex.itit inter vos et ipsum quod nos cum ipso et sine ipso res

tituemus vobis sine dilatione etc. id quod ipsi soIveritis etc. 

Et si forte etc. 

Te~tes Anthonius Joren~ et Bernardus presbiter. 

(Protocol de Gui1lem Ga~ull. Arxlu "Bclesiastic de Morena.) 

_ APENDIX VII 

CONTRACTA D'UN RBTAULB DE LA MARB DB DÉU PER A L'BSGLÉSIA 

DB LA JANA (MABSTRAT) 

La Jana 5 novembre 1431. 

Die lun..e VA novembris [1451]. 

In Dei nomine et ejus divina gracia preehunte amen. 

CapitoIs rets e fel"mats entre nosaltres en nicholau bergua 

habitador del toch de la jana de una parto E nanthoni valsera, 

pintor, vehi de la vila de sent matheu de la part élItra, los 

quals son segons aci daval s'e seguex. 

Primo que lo dit Nan.honi valsera face un RetauIe al di. en 

Nicholau bergua de santa Maria que haje dample Nou palms 

mig e dos dits. 
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Item que haura de altaria lo dit Retaule los cos'a's onze 

palms a~ lo banch. 

Item que la pe~a o .aula del mig que haje de aItaria XliII 
palms. 

Item que lo dit pintor sia tengut de metre Ja ymafge de san
ta maria que ja es en lo RetauJe de santa maria del dit loch 

enlo Retaule que eH fara e que eH dit pintor, que la repare a 

son cost ~o quey haje mester. 
, Item que lo dit pintor sia tengut fer e face en lo dit Retaule 

un tabernacle sobre la maria ab la spigua axi com se mereix ' 

tot 10 ·tabernacle daurat. 
Item que en cascuna pe~a deIs costats del dit RetauJe que 

. . 
lo dit pintor sia tengut de fer tres stories a carech del dit 

pintor. 
Item que lo dit pintor fara un banch en ques siura lo dit Re

taule en lo qual banch haje Cinch spays e en cascu spay haje 

una storia de santa maria. 

Item que entre les pe~es face 10 dit pintor flIoles axi com en 

10 Retaule de sent berthómeu del dit loch ab les figures a eH 

ben vistes. 

Item que fara los archets e entretalament axi com 10 de sent 

cristofol de la jalla. 

Item que fara les exambranes aytals com lo de les peces del 

Retaule de sent cristofol dela jana. 

Item que Jor que metrá en lo .dit retaule que sera bo e be fi 

e metran la on se mereix ~o es en les exambranes archets cam

pes e diademes e en los aItres lochs del dit retaule ques me

reixera. 
Item que lo dit pintor haje haver acaba. e donat al dit en 

berga lo dit Retaule daci a la fesfa de sent Miquel primer vi

nent. E si nou fara que sia caygut en pena de 1 sous. E si 

tantost nol obrara que lo dit en bergua lo face obrar a aItre 

pintor a cost del dit en valsera. 

Item que lo dit pintor face lo dit RetauIe e les coses damunt 

dites per preu de XXXXV fflorins vale,nts XI sous cas~cun flori 
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Reals de Valencia. E si lo dit Retaule e les ~oses contengudes 

en aquel staran e seran obrades be a conexei1~a de mossen lo 

administrador e del dit en bergua, de mossen riba e de mossen 

albiol que lo dit pintor que haje del dit Retaule cinquanta no

rins compresa la quantitat sobredita valent cascu flori segons 

damunt dit es. 

ltem que lo dit pintor face en lo dit Retaule lo senyal del dit 

en bergua e lo senyal de montesa en los guardapoIsos. 

Item que lo dit pintor ha afer guardapolso's ~o es en ves la 

paret e diJlt e en ves lo Retaule ma·jor que no hi haja si ques 

tinga conjunt ab aquell. 

Item quant lo Retaule sera feyt que la vila de lajana haje 

aportar ló' dit Retaule aci a lajana. 

Itern que lo dit pintor haje avenir aci a lajana asitiar lo dit 

Retaule ason cost ~b que li facen lamessio e que li de un 

hom que ti ajut e quel pach lo dit en bergua e la CIaveo quey 

sera mester al bastiment. 

Item que lo dit en bergua sia tengut de pagar lo dit pintor 

en tres eguals pagues ~o es la primera depresent la segona 

quant lo Retaule sera a punt de daurar e la ter~a quant lo hau

ra sitiat. 

Item que lo dit pintor da,ra ferman~a sobre les dites coses 

bona e ben bastant hom de sent Matheu a reconexen~a de 

mossen lo administrador. 

E per aco haver e teñir obligam la hu a IaItre en ' tro can

biament tots Iiostres bens etc. 

Testes honorabilis Rairnundus de turribus administrator 

et AnthoniLls albiol pl'ebister. 

Després i seguit ve lo següent: 

E apres disapte quera lo XI dia de Nohembre lo dÜ en Val

sera dona fermance so'bre les coses ' contengudes al honrat 

Nanthol1i narbones vehi deJa vila de sel~t matheu presen~ la 

qual fermanceria en si pr'engue etc. obliga. tots sos bens. B yo 
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dit Valsera Rebi X lliures per mans del dit mossen lo adminis

trador etc. 
Testes Raimundus de turribus administrator et Gilardus 

calonge barbitonsor sancti mathei. 

l més avall lo següent: 

Post hec yero die lune XVI octobris anni M. cece. XXXIll 

in jana de 'consensu dictorum Nicholai et Anthoni valsera fuir 

liniatum et cancellatum predictum debiti instrumentum cum 

dictus nicholaus recepit dictum retabulum et dictus Valsera 

precium ejusdem retabuli. 

Presentibus testibus Dominico riba et Anthonio albiol pres

biteris jane. 

(Protocol de Bernat Balaguer. Arx¡'u Pa'rroqulal de La lana.) 

APENDIX VIll 

ANTONI VALLSERÁ, PINTOR, REP 150 SOUS, PART DEL PREU D'UN 

RBTAULE DE SANT C05ME I SANT DAMIÁ PER A L'HOSPITAL 

D'ULLDECONA (TARUAGONA) 

Sant Mateu 25 octubre 1440. 

XXVIl die Octobris anno Millessimo CCCco XXXxo. 

Noverint universi. Quod ego Anthonius Vallsera pictor vi

cinus ville Sancti Mathei scienter et gratis, confflteor et in ve

ritate recognosco vobis honoratis Juratis Universitatis ville de 

Ulldechona, licet absentibus ut presentibus et vestris, quod ex 

et de illis quadraginta duabus libris monete Regalium Valencie 

pro quibus ego conveni vobiscum facere unum retaule in hos-
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pilali dicte ville de UlIdecholla sub invocatione beatorum Cos~ 

me el Damiapi, dedistis et soIvistis michi voluntati mee realite'r 

numerando centum quinquaginta solidos dicte monete, hoc 
modo, videlicet, quinquaginta duossolidos sex denariu.s · p.er 

manus anthonii alegre dicte ville de Ulldechona, et nonaginta 

septem solidos sex denarios pel' manus anthonii cuquala dicte 

ville Sancti Mathei. Unde I'enuncians sc;ienter exceptioni pecu .. 

nie predicte non numerate et per me a vobis non habite et non 

recepte ut predicitur et doli, in testimonium premissorum facio 

vobis fieri per notarium subscriptum presenti apoce instru

m~ntum in quo volo- quod inteUigantul' et comprehe~dantur 

quecumque conffessiones et albare per me vobis depremissis 

lacte atque Jacta, Quod est actum in villa Sancti Mathei XXVII 
die octobris anno

f 
a nativitate domini MO ceceo XXXXo. Sig .. 

num Anthoni Vallsera predicti qui hoc laudo, concedo et 

firmo. 
Testes huj u's rei sunt anthonius taix notarius, anihonius 

narbones et bartholomeus monflorit ville Sancti Mathei. 

(Protocol de Pere Comí. Arxlu Municipal de Sant Mateu.) -

APENDlX IX 

CONTRACTA D'UN RBTAULB DB LA MARB DB DÉU, SANT MIQUBL 

1 L'ANOBL CUSTODI PBR A L'BSOLBSIOLA DB LBS TORROCBLlBS 

(LLUCBNA) 

Llucena 6 sefembre 1492. 

Die sexta mensis septembris anno anativitate dominj 

M cccc Lxxxx secundo. 
Conexeran tots que nosaItres en Johan sala Justicia bernat 

cortes e en Johan molins ' Jurats deJa Vila de lucena scienter et 
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gratis en nom de nostres officis donam a fer obrar e pintar a 

vos lo honorable mestre Matheu r1}ontoliu pintor dela vila de 

Castello present e acceptant lo retauIe ' deIa esgIésia de les 

torrocelles sots la forma e condicions contengudes en los ca

pitols el)tre' nos e vos fets e ordenats que son del -ténor 

seguent. 

Capitols fets e fermats entre los honorables justicia en 

johan sala, bernat cortes e johan molins jurats dela vila de 

Lucena de vna part e lo hon·orable mestre Matheu montoliu 

pintor dela Vila de Castello de la part aUra e entreuenints los 

venerables mossen pere desse, mossen johah adones preveres, 

Domingo andres, domingo' vguet e Domjngo sala notari delu

cena sobre la obra del relaule deIa esglesiéil de torrocelles que 

s.on del tenor seguent. 

Primo Lo dit mestre montoliu fara lo dit retaule de tres 

taulles· coes tres palms de ample quiscuna taula que son com

presos nou palms e de alt e les dites taules hagen set palms de 

alt e Lo banch tres palms de alt com dit es E la punta dela 

taula den mig tres palms de alt e del ample . dela dita taula E 

aquest retaule sia fet segons la. mostra dada en paper signad-a 

de ma del djt Domingo sala. 

Item Lo dit retaule sia aparellat e engujxat segons vs epra

tica de bon maestre en lo qual retaule han de esser pintades les 

ymages seguents. 

Primo enla taula denmig sia pintada laymatge dela Verge 

marja ab lo jhesus al bras a juhi del dit mestre vestida ab 

mantell brocat de adzur ·de Castella la roba dela verge marja 

sia morada. 

Item enla fauIa de mandrefa sia pintat larcangel sent miquel 

armat ab lo diable als peus Lo · mantell del dit angel sia de 

carmjni br:.ocat. 

Item en la taula deJa part esquerra sia pintaf langel custodj 

ab lo camjs reál ~o es or e vermell ab lestandarf enla ma e 

enlaJtra hun scut de barres reals ~o· es or e vermell. 

Aquestes dites ymatges tinguen les diademes de or fi Los 
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campes deles dites ymages sien de bones coJors a Juhi del dit 
mestre. 

ltem enla spiga dela taula demig que ve sobre lo cap dela 
verge marja sia pintat lo Cl'ucifixi marja e Johan lo hu deca 
elaltre della la marja vestida ab mantell de adzur e Lo Johan 
ab mantell moral camper de colors a Juhi del dit m~stre. 

Item enlo ballch hage cinc cases enles quals- sien les ymal

ges eistories seguents . 
. Primo enla prima casa del a mandreta sia pintat sent sabas

tia ab larch enla ma. vestir a Juhi del di! pintor. 
ltem enlaltra casa apres sia pintada vna ystoria del arcan

gel sent miquel quanl agarga tira al bou ab la flecha eH torna 
la sageta al hull. 

ltem enla terca casa que ve en mig sia pintada la pietat ab 
los jmproperjs. 

ltem en la q!larta casa sia pintada vna ystoria de sent miquel 
quant lo bisbe dela ciutat ana ab proffesso a lIeua la flecha 
del hull agarga. 

ltem en la cinquena casa sia pintada [la] ymatge dela ver

ge sancta barbera vestida ab mantelI de broquat de adzur 

casteIla e la "orre en que foren fetes les tres finestres. 
Aquestes dites ymalges sien obrades a Juhi del di! mestre 

diademes de or fi e campers de colors. 
ltem tols los pilars talla eformerja tubes sian daurats de 

or fi de f10rj de f1oren~a. 
Item aquest dit retaule tinga polseres de hun palm de am

pie segons apar enla dita mostra obrades de fuIlalges de co
lors e Lo xamfra quj va entorn deles dites polseres ~o es la 
vora e hun di! de dins sia daurat de argent colrat. 

Promet donar lo dit mestre acabada la dita obra dins enla 
vila de Castello eaqueIla rebran los dits justicia e Jurats e por
taran a tO,t" son carrech e metran dins la dita esglesia 00' ha 
destar E que lo dit mestre no sia depus tengut sino devenj¡' 
francamenl dejornals donant Ji la despesa anant stant e tornant 
yli hagen adonar fusta per asentar aquelI d~t refaule. 
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E lo dit mestre donara feta eacabada -lota la dita obra dins 

temps de hun. any lo qual comenca acorrer lo dia de sancta 

marja 'de setembre a~y Lxxxxij. 

Prometen los dits officials donar al dit mestr~ per fer efer 

fer la dita obra vint e cinch lliures moneda Real de valencia 

pagadores enla manera seguent ~o es la vna ter~a ara depre

sent La segona com lo ' dit l'e1aule ser'a fet defusta ~ enguixat e, 

J¿l!tra com lo dit r~taule sera acabat e yran per portar sen 

aquell. 

Yo mateu de montolju pintor confes auel' rebut per senyal 

he pag del retaule contjnat endjts capjtols noranfa sous deu 

, djnes los quals djnes he rebuts per mans del honrat en do

mjngo huget he per com esta en verjfat fas lo present albara 

de propria ma vj del mes de setembre-ha[n]y Ixxxx dos. 

Per la qual obra defer pintar eobrar lo dit retaule prometen 

donar e pagar a vos dit mesh'e Matheu montoliu present e ac

ceptant vint e cinch lliures moneda Real de valencia pagadores 

enla forma e pagues contengudes enlos dits capitols totes dila

cions ~part posades efc. sots pena de X sous etc. Rato pacto 

etc. prometen pagar despeses etc. obliguen etc. E yo dit mes

tre matheu montoliu prenent e acceptant de vosaItres honora-

-bies justicia e jurats sobredits la dita obra prolllet fer obrar e 

, pintar aquella be e sufficientment segons se pertany si e se

gons.. enlos prec-edents capitols es contengut ordenat e decla

rat E si no complire segons dit es vull esser compellit etc. 

promet pagar les des peses e danys etc. Sobre los quals sia 

cregut avosaUÍ'es etc. obligue etc. Quod est actum jn vil·la lu

cene die et anno prefixis 

Testes huius rei sunt honorabiles guillermus garsia et Jo

hannes calbo lucene vicini 

(Protocol de Domenec Sala. Arxlu Notarial de L1ucena.) 
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