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Un pintor quatre
centista (1) 

L' estudi de les florides comar
c.aJls d'art es fa necessari cada dia 
més, per conéixer millor els grans 
·mestres que sovint treballaven per 
a \i les i aldees allunyades de la 
Ilrbs-diu Angel Banchez Gozwlbo 
en començar aquesta magnífica 
monografia dedicada a la ¡persona
ïita t del pintor de Tortosa i More
lla, Bprnat Serra de noms, alguna 
de les obres del qua.! es· cónserva 
en aquelles altes terres de la co
marca castellonenca. 

Morella fÓll UP. centre productor 
d' art. pn el quatreeents. A Morella 
ana Bernat Serra, pintor de retau
les, desde Tortosa on e3 mullera 
amb Margarida , la vídua del re
taulista Pere Lembrí. Era una fa
milia de pintors i argenters (el 
Bartome.u Sa11trul1nea es casa amb 
una filla , ViOlant, de Bernat i Mar
garida). una de eixes families que 
omplin i honoren tota una épOCa. 
Bernat mori a Morella en 1456 i es 
feu enterrar en l'església de la 
Mare de Dé'u de Gracia on tenia 
~apella d'enterrament i sota un 
reta·ule que ell mateix havia pintat 
¡'ns pocs anys . abans. 

Bernat Serra ,pinta retaules per 
a Casp, Morella, La Mata. Sant 
Mateu, Cinctorres, Xiva de More
lla ! per a la Pobleta de Ballestar
potser millor fóra dit "del Belles
tar"- de Vilafranca dea. Cid. 

Aquesta PoMeta. nomenada tam .. 
bé la Pobla, esta a les mateixes 
llindes d'Aragó en la carretera que 
unix VHafranca la fabril amb la 
Iglesuela. Ja vila dormida que ser-

. va en carrers i places porticades 
l'aire quiet i blau de l'avior. 

En aquesta Pobleta es ~rda un 
dels millors retaules de Bernat Se
rra. Qué hi representa? A la tau~a 
central hi ha l' Arcaogel Sant Mi
qut': dominant, amb la llanca de 
la fe. eI monstruós diable. Alés es
teses, vestit de guerrer. tova cabe
llera guarnida de es, l' Arcan
gel és pn I\ma vall tre altes mon
tanyes coronades d'arbreda. A la 

. tavRa del da.munt la Verge MarJa 

té a la falda 'l'Infant JeSñS; doS 
ingels sostenen un mantell que 
servix de fons. A les tMiles de la 
dreta hi ha leos tres històries de iAI 
Verge Maria: l'Anunciació, el NaI
xement de Jes1ls i l' Adoració dels' 
Re!~ A le'! ta~s de l'esquerra, 
t,res escenes mlQuelines. A les tau
les del banc, que són set, es repre
senten les figures de Bant Pere, la 
Magdalena, la Verge adolorIda, la 
Pietat de Crist, Sant Joan. Santa 
Caterina 1 Sant Pau. 

Les caracteristiques de la pintu
ra-diu San~ez Gozallibo-amb les 
seUf: figures estirades, allargassa-

• des. les cabelleres ondulants i arl"U. 
fadt>s, el nas punxegut i les boques 
petites amb e~ llavi inferior en se
micercle i sense a,plegar a les co
misures, són prou per rastrejar el 
seu pinzell ; uatra açó té una mane
ra de pintar les orelles. dibUixa 'la 
corba d'arral1e de [' hélix de faisó 
ta:! vigorosa que resta un gran solc 

. ent.re l'arrel de l' hélix i e1 tragus 
com si l' orella fos partida en dues 
meit a ts, 'I.l!!la superior més gran i 
una inferior més petita. que gai
rebé tota sembla formada pel lòbul 
i i' oquetat determinada per tragus 
i l'antitragus. AlQuesta. disposició 
anatómica de l'orella és com la 
firma del pint.or. Té predilecció 
Bernat Serra a accentuar aquesta. 
modalitat d'orella, sobretot als 
personatges cent rwls. 
~ llibre porta en apèndix vint

i-sis documents relatius a la vida 
. 1 contractes de retaules del pintor i 

referents als altres retauUstes dels 
qU¡¡Js es parla; a més a més, di'V'uD.t 
magnifiques planxes reproduint ell 
retaule de aa Pobla i el que es con
serva a l'arxiu de Cinctorres. 

Angel Sànchez GdZa~bo, autor; la 
Societat Castellonenca de CuIltura, 
editor i el fill de J. Armengot, im
pressor. ens tenen ja prou ac:)stu
mats a aquestes delicades i 11111ss1-
mes menges espirituals aptes per 
a tots peró especialment per a ar
t istes, historiadors i, en general, 
a tots els amadors de la nostr.a 
terra. 

CARLES SALVADOR 

( 1) "Bernat Sena , Pintor de 
Tor tosa i de Morella". per Ange! 
Sanchez Gozalbo, 1935, "Societat 
Castellonenca d e Ou[tura", 150 
pago 12 ptes 
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