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1. Introducció . 

La tria del tema en que es centra aquest treball escau en diferents motius, el primer i 

més evident és l’interès que personalment em suscita, la pintura d’època medieval, 

d’entre la resta d’arts produïdes pels diferents artífex. A més, tal com s’apreciarà als 

continguts, penso que la pintura produïda durant el segle XV, presenta una sèrie de 

novetats tècniques, compositives i estilístiques respecte de segles anteriors, motiu que 

m’ha impulsat a situar el marc cronològic en aquesta centúria. 

Un segon motiu que precís exposar, ja que marca l’eix neuràlgic del tema que 

present, és la qüestió dels viatges d’artistes, un fet en el que la bibliografia ha anat 

incidint progressivament: oferint documentació, hipòtesis i argumentacions. Voldria en 

aquest moment, destacar el que penso és un punt fort en quant a la tria del tema, i és que 

a partir de la bibliografia consultada, pel que he pogut veure, no s’ha realitzat encara 

cap estudi monogràfic baix el mateixos paràmetres que he fixat en aquest treball. 

He fixat els límits geogràfics d’aquest tema en els territoris de la Corona de Castella 

i la Corona d’Aragó que s’emmarquen a la Península Ibèrica, ja que, al meu criteri, 

d’aquesta manera he pogut abastar els viatges d’artistes en un marc cronològic i 

geogràfic concret, intentant que el nombre d’artistes viatgers d’ambdós territoris quedés 

compensat. Val a dir, que la mateixa essència dels viatges em fa esmentar la situació 

dels artistes a territoris que s’escapen dels límits geogràfics, com Nàpols i Mallorca;  

però en qualsevol cas, allò que he procurat és veure que el nexe comú entre ells és la 

Península Ibèrica. 

El principal objectiu que vaig proposar-me a l’hora d’abastar el tema, era veure com 

es produïa la recepció de models flamencs a la Península Ibèrica del segle XV. Sabent 

que aquesta captació de models es produïa a partir de diverses vies: l’acció dels 

promotors, l’arribada d’obres procedents de Flandes i els viatges d’artistes, vaig decidir 

que em centraria especialment en aquest darrer aspecte. Cal cal dir que el mateix 

devenir dels continguts, m’ha fet apreciar la interrelació dels viatges amb les altres dues 

vies, motiu pel qual, he inclòs en la redacció algunes dades que m’han semblat 

fonamentals per parlar de la recepció de models.  

Procedeixo a explicar com he estructurat els continguts que tractaré. He distingit  

dos apartats, donat que els viatges dels artistes ens mostren una doble trajectòria: els 

artistes nòrdics que arriben a la Península Ibèrica i els artistes ibèrics que marxen a 

altres indrets. A partir dels artistes triats de cada apartat, pretenc primer de tot, oferir 
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informació de cadascun d’ells, veure quins models recepcionen o quins models 

transmeten a altres artistes, és a dir la seva repercussió.  

Finalment, però no menys important, és situar que l’objectiu d’aquest treball és 

esbrinar l’estat de la qüestió del tema proposat, el qual he resolt a l’apartat de 

conclusions.  

 

 

2. El artistes nòrdics a la Península Ibèrica. 

2.1. El viatge de Jan van Eyck i la seva repercussió: 

Considero que no hi ha millor figura per iniciar aquest tema que amb l’anomenat 

gran mestre de la pintura flamenca: Jan van Eyck, del qual m’interessa veure l’estat de 

la qüestió entorn a la repercussió causada durant el seu viatge a la Península Ibèrica/ 

Portugal i sobretot hem detindré a comentar com es recepcionen els seus models a la 

Península Ibèrica.  

Primer de tot, voldria citar a Elisa Bermejo
1
, atès que ens proporciona idees clau 

per entendre l’estil del mestre i comprendre per què es considera un autèntic punt de 

partida per situar un nou estil pictòric. E. Bermejo observa una acurada ordenació de 

l’espai i les figures a les seves pintures, la construcció del quadre s’elabora prenent com 

a model la mateixa observació de la realitat. Van Eyck du a terme un ús sistemàtic de la 

tècnica a l’oli, afavorint la creació de veladures per aconseguir efectes translúcids. Cal 

reincidir en la observació del natural, sobretot quan apreciam els retrats que realitza, tots 

ells individualitzats amb la seva fisonomia. Destaca finalment el plantejament de van 

Eyck per intentar resoldre nous problemes als que s’enfronta la pintura: la perspectiva 

aèria.  

La primera notícia documental en relació a Jan van Eyck data de 1422, en aquell 

moment estava al servei de Joan de Baviera, comte d’Holanda; en la seva mort, van 

Eyck passaria a ser anomenat pintor de cort de Felip el Bo (1396-1467), duc de 

Borgonya.
2
 Per ordre del seu Senyor, Jan van Eyck fou enviat a la Península Ibèrica en 

una missió diplomàtica que iniciaria dia 19 d’octubre de 1428, prenent partida des del 

port flamenc de Sluis. L’objectiu d’aquest viatge era que Jan van Eyck pogués realitzar 

un retrat de la infanta Isabel de Portugal, promesa amb el duc de Borgonya
3
.  

El viatge d’aquest mestre flamenc a la Península Ibèrica ha estat estudiat per 

múltiples estudiosos
4
 i pel tema que ocupa el meu estudi esdevé una fita fonamental. Per 
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això em centraré en la repercussió que causa el seu pas per terres hispanes, ja sigui per 

una suposada obra realitzada de la seva mà, o com a mínim, molt propera al seu cercle, 

com per el mestratge exercit sobre un pintor valencià a qui em referiré més endavant.   

El 18 de desembre desembarcaren al port de Lisboa, allà residí unes quatre 

setmanes que van Eyck va aprofitar per realitzar el retrat de la infanta que el duc li havia 

encomanat i malgrat tot, no s’ha conservat.  

B. Fransen
5
, indica que a la crònica del viatge de van Eyck es parla de la trobada 

amb altres senyors i desplaçaments a altres regions i ciutats, però no s’aprofundeix molt 

més en aquest tema; de fet M. Natale
6
,  incideix en la idea que segurament Jan van Eyck 

no viatjà a València durant aquesta missió diplomàtica, tal com la bibliografia havia 

suggerit anteriorment
7
. Per contra, a la mateixa publicació i a perspectiva d’un altre 

autor
8
, suggereix la gran probabilitat de la visita de Jan van Eyck a València el 1427. 

Donada la dispar opinió dels autors no entraré a comentar aquesta hipòtesi.  

Sabem que l’estada de Jan van Eyck a la Península Ibèrica és d’uns deu mesos i,  

llevat del retrat a la Infanta, no es coneixen documents que donin testimoni d’altres 

obres realitzades per van Eyck a la Península Ibèrica
9
. Tot i així, em sembla interessant 

comentar l’estudi que han realitzat diversos autors
10

 entorn a una obra concreta, 

coneguda com “La Font de la Vida” o “Triomf de l’Església sobre la Sinagoga”, 

actualment conservada al Museu del Prado (Fig.1).  

La primera notícia que tenim entorn a la taula “La Font de la Vida” és la seva 

donació, per part del Rei Enric IV de Castella, al Monestir jerònim de Santa Maria del 

Parral de Segòvia
11

. Segons B. Fransen, aquesta obra és una de les escasses pintures 

flamenques que es trobaven a la Península Ibèrica en una data molt primerenca, que 

fixam entre 1459, l’any en que el monestir es posava en funcionament i 1474, amb la 

mort d’Enric IV
12

.  

Aquesta taula ha generat gran quantitat de debats i, sense voler aprofundir de 

més sobre el tema, fet que bé donaria per un altre estudi, només esmentaré les darreres 

notícies que ha generat.  És objecte del meu interès perquè alguns autors han suggerit 

que La Font de la Vida té elements deutors de l’estil eyckià
13

, si fos així suposaria una 

influència directa de la pintura d’aquest mestre sobre els artistes hispànics.  

Existeixen dues còpies de la taula esmentada; una es trobava el 1783 a la capella 

de Sant Jeroni de la Catedral de Palència i s’hauria realitzat cap el 1592 pel pintor toledà 

Cristóbal de Velasco. L’altra còpia, de qualitat inferior, es conserva al museu catedralici 

de la Catedral de Segòvia i s’hauria realitzat el 1560.
14
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Entorn a “La Font de la Vida del Prado”, per les similituds que presenta amb el 

Políptic de l’Anyell Místic es va suggerir que pogués ser obra d’un dels germans van 

Eyck, però tant per l’ús del color i l’execució pictòrica s’ha descartat aquesta idea.
15

 A 

partir de l’estudi amb radiografia i reflectografia a l’infraroig, s’ha pogut esbrinar que 

inclou un dibuix preparatori subjacent on s’aprecien múltiples diferències respecte del 

resultat final, indicant-nos que la pintura és el resultat d’un procés creatiu i no una 

còpia.
16

 La investigació material de la Taula confirma que el suport és de roure del 

Bàltic i té una preparació a base de calç, fet que ens assegura que l’obra es va crear a 

Flandes.
17

 Una dada més s’obté de l’estudi dendrocronològic del suport, determinant 

que degué pintar-se amb posterioritat a 1428.
18

 

Amb aquestes dades, al meu criteri, es pot concloure amb certesa que la Taula 

fou realitzada a Flandes i enviada a la Península Ibèrica en un moment que no 

coneixem, però segurament l’hauria realitzat un artista molt proper al cercle de Jan van 

Eyck
19

. Un cop a la Península Ibèrica, l’obra La Font de la Vida es converteix en un 

model copiat posteriorment per dos artistes espanyols.  

Quan B. Fransen
20

 enuncia que l’obra degué ser creada a Flandes, 

automàticament descarta la possible autoria de Lluis Dalmau, rebutjant una primera 

hipòtesi realitzada per L. Dequeker, qui sostenia aquesta possibilitat. D’entre els autors 

consultats i donada la impossibilitat de poder consultar a L. Dequeker personalment, 

penso que no s’aprofundeix gaire en aquesta idea. Per això, opino que fins que no es 

trobi més documentació, aquesta hipòtesi hauria de quedar oberta, ja que Dalmau podria 

haver realitzat la Taula a Bruixes durant la seva estada d’aprenentatge al costat del 

mestre van Eyck. Baso aquest raonament per la cronologia que s’ha donat a l’obra 

(posterior a 1428
21

 i anterior a 1445), ja que les dates s’ajusten al període en que 

transcorre l’estada de Dalmau a Flandes (1431-1436)
22

.  

 Un altre tema que solament havia esmentat a l’inici d’aquest apartat és el 

mestratge que exerceix Jan van Eyck sobre un pintor valencià, la identitat del qual és 

ben coneguda per la bibliografia: Lluis Dalmau, artista que he treballat més 

exhaustivament en un apartat posterior, però considero que pel vincle que l’uneix al seu 

mestre, és necessari introduir unes primeres dades a tenir en conta. 

Gran nombre d’autors ha treballat aquest tema
23

 i una primera informació, 

unànime a la bibliografia consultada, consisteix en situar, molt probablement, el primer 

contacte entre van Eyck i Dalmau a Portugal. Lluis Dalmau era aleshores el pintor de 

cort del Rei Alfons Vè d’Aragó (1396-1458), fet que comentaré més endavant. Dos 
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anys després d’aquesta trobada, sabem que Dalmau era enviat a Bruixes per ser rebut al 

taller de Jan van Eyck com a aprenent, qui en aquell moment es trobava immers en 

l’elaboració del conegut Polític de l’Anyell Místic. Aquest fet no ha de resultar 

anecdòtic,  ja que la bibliografia el considera fonamental per l’efecte que causa sobre 

Lluis Dalmau, que com veurem prendrà bona influència de les formes del seu mestre
24

. 

A mode de cloenda, podem dir que el pas de Jan van Eyck per la Península 

Ibèrica irradia moltes hipòtesis sobre els llocs que va visitar, els personatges a qui va 

conèixer i la repercussió que causà la seva arribada, tots ells són temes que la 

bibliografia ha anat encetant, però dels quals estic segura que encara hi ha molt per dir. 

Amb certesa, puc concloure que la seva arribada precipita sobre la pintura hispànica, un 

inici en l’assimilació de trets característics de la pintura flamenca que s’aniran 

incorporant amb major i menor mestrança, com anirem veient als diferents autors que 

tractaré. En qualsevol cas, esdevé el vertader desencadenant d’un seguit d’accions que 

tendran com a objectiu l’assimilació dels models de la pintura nòrdica. 

 

 

2.2. Lluis Alincbrot a la ciutat de València: 

Un segon pintor nòrdic que m’interessa introduir és Lluis Alincbrot. Coneixem 

la seva procedència, segons comenta F. Ruiz i Quesada
25

, per la investigació que 

realitza  el 1977  J. Duverger als arxius de la ciutat de Bruixes;  l’autor publicà un llistat 

dels pintors que treballaven en aquest indret en temps de Jan van Eyck. Així, Lluis 

Alincbrot, apareix documentat entre 1432-1437/3926 i es creu que el cognom correcte 

d’aquest artista és Allyncbrood, però en el seu trasllat a València (cap el 1439), que 

comentaré tot seguit, el seu cognom es transforma en Alimbrot i Alincbrot, per major 

facilitat d’escriptura i pronúncia
27

.  

X. Company ens proporciona una sèrie de dades sobre la biografia d’aquest 

pintor flamenc, com és la seva formació a Bruixes, la qual s’ha pressuposat propera al 

cercle del mestre Jan van Eyck
28

, en base a la comparació d’algunes obres del mestre i 

la única obra que s’ha atribuït a Alincbrot, aspecte en el que incidiré tot seguit.  

Consta que Lluis Alincbrot va arribar a València anys després d’acabar la seva 

formació, quan ja havia nascut el seu fill George, qui seguiria més endavant les passes 

del seu pare, ja que es convertiria també en pintor
29

. George Alincbrot és una figura que 

no podia deixar de comentar, no només per ser continuador de la tasca del seu pare sinó 

també,  pel vincle suggerit entre George i un altre artista fonamental pel tema que abasta 
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aquest treball. Primer de tot em centraré en la figura de Lluis Alincbrot i després 

comentaré aquest aspecte.  

La bibliografia argumenta que es desconeixen els motius pels quals Alincbrot va 

bescanviar Bruixes per València
30

. Personalment dos fets em criden l’atenció: el primer 

seria que no coneixem cap obra documentada ni atribuïda a Alincbrot produïda a 

Flandes i potser, té a veure amb el segon aspecte que m’intriga, el fet que tot d’una 

finalitzà la seva formació (1439) va partir a València.  

 El fet és que no hi ha cap obra documentada ni firmada de Lluis Alincbrot, 

només se li han  atribuït  dues obres: el Tríptic de la Crucifixió del Museu del Prado
31

 

(Fig.2)  i una Taula també amb l’escena de la Crucifixió de l’antiga col·lecció Bauza
32

. 

La bibliografia especialment ha treballat l’atribució del Tríptic de la Crucifixió i de 

forma unànime es considera que seria obra d’Alincbrot.  

Les raons que justifiquen l’adscripció d’aquest Tríptic a Alincbrot es 

fonamenten en una sèrie de dades, primer de tot sobre el seu comitent; una informació 

que s’ha pogut esbrinar perquè sortadament, el Tríptic ens ha arribat amb el seu marc 

original, on a la part inferior d’aquest s’hi aprecien uns escuts d’armes que ens permeten 

conèixer la identitat del comitent
33

. Tal com indica P. Silva Maroto
34

, a partir de l’estudi 

que va realitzar Xavier de Salas el 1947, hem pogut conèixer que els escuts pertanyien 

als Roís de Corella, comtes de Cocentaina, indicant-nos la seva procedència valenciana.  

Amb aquesta informació i, segons E. Bermejo
35

,  per la presència inequívoca de 

models eyckians al Tríptic, es pressuposa que el mestre que realitza la pintura seria 

coneixedor de l’art dels van Eyck; però no de qualsevol moment, sinó concretament 

coneixedor de la seva pintura anterior a 1432, l’any en que es va concloure el Políptic 

de Gant. Amb tot, es conclou que l’únic pintor que treballava a València durant la 

datació que s’ha donat a l’obra (1440-1450), i a més fos coneixedor dels models 

eyckians era Lluis Alincbrot
36

. 

Alincbrot pogué conèixer el primer estil dels van Eyck durant la seva etapa de 

formació a Bruixes; de fet, s’apunten diverses similituds
37

 entre les obres d’aquest 

primer període o estil eyckià amb el Tríptic de la Crucifixió. Entre les obres que s’han 

comparat amb el Tríptic es citen: les miniatures de les Hores de Torí, el Díptic de la 

Crucifixió i el Judici Final (1430) del Metropolitan Museum of Art de Nova York.  

Alincbrot, si acceptam que és l’autor del Tríptic de la Crucifixió, veim que 

empra models de figures amb cànon curt, caricaturesques i amuntegades, amb un 

característic horror vacui i expressions teatrals. La coloració ens remet directament al 
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món de la miniatura flamenca que Alincbrot segurament, va poder conèixer de primera 

mà al taller dels van Eyck
38

.  No només això, hem de tenir present que el Tríptic s’ha 

realitzat amb tècnica a l’oli, el que suposa també l’assimilació de la nova tècnica, 

característica de la pintura flamenca
39

.  També presenta amb certa ingenuïtat gotitzant 

els escorços i les arquitectures nòrdiques40.  

La repercussió que aquest Tríptic va exercir a València semblaria excepcional, ja 

que es tractava d’un model de formes eyckianes pels artistes locals
41

; contràriament a 

aquesta idea, X. Company opina que Alincbrot és un altre exemple que certifica que la 

moda nòrdica no fou acceptada amb profunditat mimètica pels pintors valencians, ja que  

aquests afegiren la tradició i sensibilitat del gòtic internacional a les seves pintures, així 

com tantes altres convencions
42

.  

El 1463 es documenta la mort d’Alincbrot pare i el seu fill George, del que no 

coneixem data de naixement, però que apareix citat als documents com a flamenc i veí 

de València, es pensa que segurament es va formar a Bruixes entre 1450-60
43

 i quan es 

dona la mort del seu pare viatjà a València, on degué romandre amb la seva mare fins el 

1481, any de la seva mort
44

.  

És el moment de comentar la hipòtesi que havia introduït primerament, em 

sembla interessant la idea d’Elisa Bermejo
45

, entorn a un possible punt de contacte entre 

Bartolomé Bermejo i els Alincbrot (pare i/o fill). Aquesta idea sorgeix quan Elisa 

Bermejo aprecia certa semblança entre una Taula que coronava el Retaule de Sta. 

Engràcia de Daroca de Bermejo (Fig. 3.), que comentaré més endavant, amb el Retaule 

de la Crucifixió de Lluis Alincbrot
46

. Penso que la similitud entre ambdues obres  pot 

ser fruit del record de Bermejo d’haver vist l’obra de Lluis Alincbrot quan estava a 

València. 

 E. Bermejo, no descarta tampoc que mitjançant els Alincbrot, Bermejo hagués 

pogut aconseguir la difícil entrada als tallers pictòrics de Bruixes, intentant seguir les 

passes de George Alincbrot, per completar l’aprenentatge de les tècniques i l’estil 

flamencs.  

S’han suggerit dues hipòtesis: que acompanyés a George Alincbrot a Buixes o 

bé que es trobessin allà, ja que els dos pintors s’haurien conegut a València47. 

Aquesta darrera hipòtesi em sembla molt atractiva perquè sí hi ha certa 

semblança entre les taules que comenta, sobretot en la imatge del Crist crucificat. Tot i 

així la idea solament és comentada per Elisa Bermejo i sense conèixer amb certesa cap 

altre obra de Lluis Alincbrot, és difícil precisar fins a quin punt por haver un trasllat dels 
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seus models a l’obra de Bermejo; com he dit, penso que seria plausible que Bermejo 

hagués vist l’obra de Lluis Alincbrot a València i el record de l’obra el portaria a 

reproduir les seves formes a l’obra de Daroca.  

 

 

2.3. Michel Sittow i Juan de Flandes a la cort dels Reis Catòlics: 

Situant un previ marc cronològic per parlar de la situació a Castella, m’interessa 

fixar la data de 1451, any en que naixia Isabel la Catòlica i el comerç del territori 

aragonès perdia importància en favor d’un increment comercial als ports castellans i 

biscaïns. Amb el pas del temps, quan ja governen els Reis Catòlics, un període de crisi 

afecta a la Corona d’Aragó, mentre que a la Corona castellana podem parlar del 

fenomen oposat: un revifalla impulsada per la monarquia que afecta a molts àmbits
48

.  

Pel cas que ocupa, ens interessa parlar de la receptivitat que tingué la Corona de 

Castella per tot allò que procedia del món nòrdic
49

, concretament la pintura flamenca 

seria ben rebuda i afavorida pels Reis Catòlics, arribant a reunir una important 

col·lecció de pintures dels més destacats mestres flamencs. Cal recordar que aquest 

impuls col·leccionista no s’inicia durant el regnat dels Reis Catòlics, sinó amb el 

Monarca Juan II de Castella, pare d’Isabel. Aleshores hem de situar la figura de Juan II, 

com a iniciador d’un procés que continuarà Isabel la Catòlica
50

. Dues obres a destacar, 

adquirides per aquest monarca, serien el Tríptic de Miraflores i el Tríptic de la vida de 

Joan Baptista, ambdues realitzades per Roger van der Weyden i allotjades a la Cartoixa 

de Miraflores a Burgos; tot i que avui es conserven al Museu Staatliche de Berlín
51

. Val 

la pena comentar que aquestes i altres obres es dispersaren de la Península Ibèrica 

durant la invasió napoleònica, ja que entre les mesures d’ordre econòmic imposades per 

Josep I Bonapart, estaven la supressió d’ordres religioses i la venta del seus bens
52

. 

Amb el pas del temps les obres s’anaren venent fins arribar a parar al Museu berlinès
53

.  

 En tot cas, voldria remarcar que m’he centrat en el regnat del Reis Catòlics, 

donat que em sembla el període de major efervescència de viatges d’artistes, en 

comparació al període en que regna Juan II.  

Val la pena destacar que és la figura de la reina la vertadera col·leccionista de 

pintura dels Països Baixos
54

; tant és així que realitza una selecció personal, per triar les 

pintures que decideix llegar a la capella Reial de Granada, lloc on seria enterrada
55

. A 

dita capella trobam des d’excel·lents taules originals o properes a van der Weyden, 
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Thierry Bouts, Memling, Ouwater..., així com un gran nombre de còpies d’aquestes, 

certificant l’innegable gust de la reina per la pintura flamenca.  

El nombre de còpies realitzades a partir dels originals flamencs, indica que les 

obres arribades a Espanya, gràcies al mecenatge dels Reis Catòlics, es convertien en 

models que els artistes locals pogueren copiar. E. Bermejo
56

 fins i tot, apunta que l’estil 

d’aquestes pintures es reflecteix en major i menor grau a gairebé tots els artistes de les 

principals escoles castellanes de l’època: Valladolid, Lleó, Palència, Toledo i Sevilla. 

El grau de mimetisme entre les obres originals i les còpies és tan elevat, que 

algunes obres considerades d’artistes nòrdics, han resultat ser còpies; com el cas d’unes 

Taules atribuïdes a van der Weyden: dues d’elles conservades a la Capella Reial i una 

tercera a Nova York; les tres taules conformarien una còpia de l’original Tríptic de 

Miraflores que he comentat anteriorment
57

.  

En una data indeterminada s’encarrega a un autor forà, que treballava per la 

reina i tot seguit comentaré, realitzar la copia del Tríptic original, entregant-la el 1505 a 

la Capella Reial. El Tríptic havia interessat tant a la reina fins al punt d’encomanar una 

còpia tan exacta que ha confós a molts experts fins a dia d’avui 
58

.  

Un altre cas semblant té a veure amb la Taula Verge i Crist de Pietat de Hans 

Memling, que molt de temps s’acceptà com a obra original del mestre, però avui dia es 

planteja que sigui una còpia de qualitat molt propera a la de Memling
59

. Algunes 

hipòtesi apunten que l’obra original podria haver estat a Espanya durant la segona 

meitat del segle XV, moment en que es realitzaria la copia i l’original s’hauria perdut. 

Una segona possibilitat seria que l’obra hagués sortit del propi taller de l’artista i fos 

realitzada per una mà amb gran mestratge de l’estil de Memling
60

. 

Tot i que aquest apartat porta el títol de dos artistes,  dels que parlaré tot seguit, 

no volia deixar de banda el tema de l’arribada de models flamencs propiciats per la 

monarquia. Considero que és un aspecte fonamental per entendre com es produeix 

l’assimilació de les formes nòrdiques a la pintura dels artistes locals.  

Ara sí és el moment de parlar de l’arribada d’artistes a la Corona de Castella 

procedents de Flandes i Alemania. Aquesta afluència fou propiciada, no sols per la 

conjuntura econòmica expansiva, donat que les restriccions gremials hispàniques no 

eren tan rigoroses com les dels seus països d’origen, sinó també per les mesures 

implantades per Isabel la Catòlica, destinades a incentivar el comerç nacional i 

internacional a Castella, portant a nombrosos artistes a fer estades a la Península 

Ibèrica
61

. Novament el paper de la Reina em sembla fonamental.  
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J. Yarza
62

, proposa una idea per explicar l’afluència d’aquests artistes, no 

solament de pintors, sinó d’altres artesans en els quals no incidiré perquè s’escapen dels 

límits d’aquest treball. L’autor, suggereix que a Flandes es devia tenir coneixement de 

la gran quantitat d’obres que s’estaven comanant des dels regnes peninsulars, 

especialment des de la Corona de Castella. Aquest fet degué convertir-se en un al·licient 

per emprendre el viatge, sabent que els pintors trobarien feina sense haver de rivalitzar 

amb la forta competència dels seus llocs d’origen.   

La reina tingué com a pintors oficials a Michel Sittow i Juan de Flandes
63

. El 

primer va néixer a Reval cap al 1468, posteriorment va partir el 1484 a Bruixes per 

realitzar segurament, el seu aprenentatge amb Hans Memling, de qui aprèn la seva 

habilitat formal, el preciosisme, la petitesa de les formes, els efectes plàstics i l’aura 

suau que confereix a les seves pintures. Finalment apareix documentat a Espanya el 

1492, com a pintor de la Reina de Castella
64

.  

D’entre la producció que realitza a terres castellanes, destaca la Coronació de la 

Mare de Déu (Fig. 4.), una obra atribuïda a Sittow i de la qual es valora la renovació 

iconogràfica que presenta: disposant uns àngels que exerceixen d’intermediaris en la 

coronació i la disposició en diagonal dels personatges que contribueixen a dinamitzar 

l’escena; em sembla un fet bastant excepcional l’adopció d’aquesta formula per trencar 

l’habitual composició de l’escena de la coronació de la Mare de Déu
65

.  

J. Foucart
66

, indica que les característiques que atorga a aquesta pintura són 

reflex d’una essència purament flamenca i en comparació a la resta de pintures de 

Sittow (consagrades sobretot al retrat), aquesta seria la que millor demostra les seves 

habilitats.   

Un altre mestre que em toca introduir és Juan de Flandes, del qual tenim una 

primera dada que el situa a Espanya el 1496, documentat treballant a la Cartoixa de 

Miraflores, aparentment per la Reina Isabel
67

. Em sembla curiós que les primeres dades 

dels dos artistes els relacionin directament amb la cort; em suscita a pensar que arriben a 

Castella condicionats per algun intermediari que els posa directament al servei de la 

reialesa o bé, potser començam a tenir notícies d’ells precisament i gràcies a aquest 

mateix fet.  

Realment es coneix poca informació de la biografia d’aquest artista, fins i tot es 

debat sobre quin seria el seu cognom original; sempre apareix citat com a Juan de 

Flandes a tota la documentació que l’esmenta
68

. Per això incidiré més en el tema de 

l’estil que importa a Espanya. 
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 E. Bermejo assenyala diferents influències a l’obra del pintor, una primera seria la 

base de l’Escola de Gant del darrer quart del segle XV, dominada per la personalitat 

d’Hugo van der Goes
69

, de qui pren la disposició de personatges que presenten l’escena 

mirant directament a l’observador de l’obra, tret que tant podem apreciar a la Nativitat i 

Adoració dels pastors d’Hugo van der Goes com a l’Enterrament de Crist de Juan de 

Flandes (Fig. 5.). La mateixa autora ha suggerit que el seu estil denota una presumible 

influència italiana que, tal com explica, hauria après de primera mà i no tant a partir de 

dibuixos i gravats, fent pensar en un possible viatge a Itàlia, previ a la seva arribada a 

Espanya
70

. Em sembla interessant la hipòtesi que planteja E. Bermejo, ja que suposaria 

un viatge més adscrit a l’experiència vital de Juan de Flandes. L’autora opina que seria 

plausible la realització d’un viatge a Urbino, influït pel seu paisà Just de Gant, recordant 

que aquest fou cridat pel Duc Frederic de Montefeltro per treballar al Palau Ducal. No 

hi ha cap document que asseguri la idea que proposa Bermejo
71

, però no sembla del tot 

descabellada donat que efectivament s’aprecia certa influència italiana a les seves obres.  

Una darrera influència que també aprecia a la producció de Juan de Flandes seria la 

petjada que deixa el territori espanyol a la seva obra
72

; ho explica dient que, ja a les 

seves primeres obres s’aprecia que és bon coneixedor del paisatge castellà, caracteritzat 

pels tons daurats enlloc dels blaus i verds que mostraria el típic paisatge flamenc
73

.  

Al meu criteri, l’estil de Juan de Flandes sembla un compendi de distintes 

influències que rep l’artista al llarg de la seva vida, influències que finalment van 

generant un estil molt personal.  

Del 1496, data un dels retrats que s’atribueixen a Juan de Flandes: el Retrat de la 

infanta Caterina o Maria d’Aragó. Els retrats dels membres de la cort eren una de les 

responsabilitats del artistes al seu servei, ja ho fet notar al cas de Michel Sittow. Això 

s’explica tenint en conta que els retrats es convertien en una eina indispensable per la 

política d’aliances matrimonials que dugueren a terme els Reis Catòlics. Aquesta 

pintura, juntament a altres retrats que realitza el pintor, fan que quedi ben palesa la seva 

habilitat com a retratista
74

.  

En conclusió, voldria remarcar la importància dels Reis Catòlics com a vertaders 

impulsors del comerç amb Flandes, adquirint obres de mestres flamencs de gran 

qualitat. Aquest fet proporciona models directes de la pintura nòrdica utilitzats per 

realitzar la quantitat de còpies que es van descobrint amb el temps. Considero que 

aquests pintors “copistes” de pintura flamenca eren ben capaços de reproduir la tècnica 
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nòrdica i les seves formes, si durant molts anys s’han considerat aquestes obres com a 

originals de mestres flamencs amb major prestigi. 

Tot i que es parla de l’afluència de pintors forans a la Corona Castellana, el fet 

és que hi ha poca informació d’aquests, especialment de Michel Sittow ja que la 

bibliografia solament empra dades molt fragmentàries. En canvi, m’he adonat que el cas 

de Juan de Flandes s’ha treballat més, fins al punt de veure-hi influències molt distintes 

entre sí a l’obra del mestre. Penso que seria interessant aprofundir en la formació 

d’aquests artistes i la repercussió que causen les seves obres a Espanya, però entenc que 

primer de tot és necessari adscriure un catàleg d’obres més concret a cadascun d’ells per 

procedir a parlar sobre la seva repercussió. 

 

 

3. Els desplaçaments d’artistes ibèrics. 

3.1. El viatge de Lluis Dalmau a Flandes i la irradiació dels models eyckians a la 

Corona d’Aragó:  

Una figura cabdal en l’adopció directa dels models eyckians no és altra que Lluis 

Dalmau, artista d’origen valencià que apareix documentat des de 1428
75

, aleshores ja 

anomenat pintor de la “casa del senyor Rei”, és a dir pintor oficial d’Alfons Vè 

d’Aragó
76

. Al mateix any esmentat, es té noticia que per ordre del Rei Alfons el 

Magnànim, Dalmau fou enviat a Castella, formant part de l’ambaixada del monarca per 

acompanyar a la seva neboda, la infanta Isabel d’Aragó a la qual s’havia concedit la mà 

a l’Infant Pere de Portugal
77

.  

La bibliografia accepta de forma unànime
78

 que Lluis Dalmau degué coincidir amb 

Jan van Eyck a Lisboa, lloc on havia viatjat van Eyck degut a la missió diplomàtica que 

va encomanar-li el duc Felip el Bo, informació que reprenc del primer apartat. Dalmau 

degué informar de les excel·lències de la tècnica del mestre van Eyck al seu Rei i 

aquest, no va tardar en enviar a Bruixes al seu pintor per aprendre al costat del mestre
79

.  

El caràcter d’intermediari que prefigura el Magnànim em sembla un aspecte 

rellevant al qual dedicar especial menció. Aquest, havent rebut notícia de la manera de 

pintar de Jan van Eyck, es decideix a enviar el 1431 a Lluis Dalmau a Flandes
80

,  

realitzant un pagament a Dalmau de 100 florins d’or per les despeses que tindria en 

viatjar a Flandes per perfeccionar el seu art
81

. 
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Ens podem demanar a què es deu l’interés del Magnànim per enviar el seu pintor 

al costat de van Eyck; qüestió que té el seu raonament, sabent de l’afany del Monarca 

per col·leccionar pintura flamenca
82

. Una sèrie de dades corroboren el seu gust per la 

pintura i el tapís flamenc: El 1444 fou enviada des de València una taula de roure de 

quatre pams d’alt i tres d’ample, pintada i dibuixada pel mestre Jan van Eyck, amb la 

imatge de Sant Jordi; segons sembla, també va adquirir una Anunciació del mateix 

mestre i un tapís de la Passió, obra de Roger van der Weyden
83

. L’orgull de la 

col·lecció reial devia ser, segurament, el Tríptic que Van Eyck havia realitzat pel 

genovès Giovanbattista Lomellino, que després va adquirir el Magnànim i 

malauradament no s’ha conservat
84

. 

Amb aquestes dades volia subratllar la importància de la figura d’Alfons el 

Magnànim, tant en la seva faceta col·leccionista de pintura nòrdica, que convindré 

recordar quan parli de Jaume Baço, així com el seu paper fonamental permetent al seu 

pintor formar-se al costat del gran mestre de la pintura flamenca. 

Reprenent el tema del viatge de Lluis Dalmau a Flandes, sabem que la durada de 

l’aprenentatge assolit s’aproxima als cinc anys, ja que la següent notícia relativa a 

l’artista data de 1436
85

. Com he comentat anteriorment, és una vertadera sort que 

Dalmau pugui presenciar el moment d’execució del Políptic de Gant al taller de Bruixes 

del seu mestre, suposant una influència directa en la seva obra; de fet, podem parlar del 

trasllat d’elements del políptic a la seva obra més coneguda: La Mare de Déu dels 

Consellers
86

 (Fig. 6.), que tot d’una comentaré donant clares evidències del bon 

coneixement de Dalmau de les formes eyckianes.   

Un cop havent tornat de Bruixes, Dalmau està documentat a València pintant 

una Anunciació per al frontal d’altar del Castell de Xàtiva (la qual no es conserva)87. A 

continuació es trasllada a Barcelona cap el 1438 i el 1443 li és encarregat un retaule per 

a la capella de la Casa del Consell de Barcelona: el conegut com la Mare de Déu dels 

Consellers, l’obra que millor demostra l’assimilació de models eyckians
88

. Entre els 

motius pels quals els consellers van encarregar l’obra a Dalmau, es degué prendre en 

gran consideració la seva capacitat retratística, ja que d’acord al contracte, havia de 

representar els consellers: “segons proporcions e habituts de lurs còssors, ab les façs 

axí pròpries com ells vivents les han formades”
89

. 

Dalmau fa gala en demostrar la seva habilitat retratística, atorgant a cada 

personatge la minuciosa representació de la seva fisonomia, així com en demostrar la 

capacitat detallada de crear textures a les seves indumentàries
90

. Renuncia als treballs en 
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daurat, característics de la retaulística del moment i introdueix la perspectiva 

atmosfèrica i l’arquitectura en grisalla per emmarcar els personatges. Els cinc retrats 

dels consellers són presentats per Santa Eulàlia i Sant Andreu davant la Mare de Déu 

entronitzada91.  

La principal novetat que introdueix Dalmau amb aquesta pintura a Catalunya és 

la tècnica a l’oli, ja que la tradició gòtica de la pintura catalana utilitzava la tècnica del 

tremp d’ou. La forma en com Dalmau empra la tècnica a l’oli per la seqüència de capes, 

barreges cromàtiques i els mateixos materials denoten un bon domini d’aquesta 

tècnica
92

. Sens dubte, considero que aquesta seria una de les grans aportacions de 

Dalmau a la pintura catalana.  

Si la transcripció de la tècnica a l’oli ja ens semblava una bona mostra de 

l’eficient assimilació per part de Dalmau de les formes eyckianes, encara podem incidir 

en una sèrie de trets més que corroboren aquesta qüestió: 

Alguns autors han vist en l’obra La Mare de Déu dels consellers una clara 

inspiració de La Mare de Déu del canonge Van der Paele (1436) de Jan van Eyck, 

sobretot per la mirada absent dels consellers, que no miren directament a la Verge
93

. 

També s’ha vist la transcripció gairebé directa dels àngels que formen part del Políptic 

de Gant a la Taula dels Consellers, aquest cop localitzats als finestrals
94

.  

F. Ruiz i Quesada
95

 fa notar un altre element que ens confirma la plasmació de 

models flamencs a aquesta obra: el tron de la Mare de Déu amb els quatre lleons als 

seus peus que al·ludeix al tron de Salomó i a la visió de la Mare de Déu com a sedes 

sapientae; tot i l’antiguitat d’aquesta iconografia és evident que va ser recollida per 

Dalmau en el seu viatge a Flandes, atès que es pot apreciar a diverses obres del Mestre 

de Flémalle i Jan van Eyck.  

Les veladures oleaginoses, així com el paisatge i l’arquitectura del fons són 

també evidents mostres del mestratge eyckià
96

. Als finestrals on es disposen els deu 

àngels cantors abans esmentats, s’hi distingeixen diverses ciutats, les quals F. Ruiz i 

Quesada
97

, suggereix identificar-les amb Roma, Constantinoble i Jerusalem.  Donat que 

la pintura es realitza poc després de la fusió de l’Església occidental i oriental, faria 

referència a les tres llengües de missa i a la idea de “l’Església Casa de Déu – l’Església 

Temple de pedres vives”. Dalmau no només va saber plasmar l’esperit de la pintura 

flamenca en la pintura consistorial, sinó que també va saber disposar-hi bona part de la 

simbologia que caracteritza la pintura del nord
98

. 
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Passant a un altre tema, he de dir que coincideixo amb la opinió de X. 

Company
99

 quan fa notar que es conserven, ben documentades, poques obres de 

Dalmau, tenint en conta que la seva activitat pictòrica es calcula entorn a quaranta anys. 

La segona obra ben documentada és una taula dedicada a Sant Baldiri (1448, Església 

de Sant Boi de Llobregat); la resta d’obres o bé són d’atribució molt incerta o, malgrat 

apareix en part documentada, ha desaparegut o no en tenim coneixement.
100

 

Les dues taules es duen a terme amb una diferència de 5 anys, el qual no sembla 

un termini molt llarg com perquè l’estil d’ambdues quedi tan contrastat. A La Verge 

dels Consellers s’observa una transcripció gairebé literal de models eyckians i en canvi 

al Sant Baldiri parlam d’una evolució molt diferent
101

.  Ja no trobam fons perspectiu 

sinó cafits de gofrats i daurats, també ha desaparegut la modernitat espacial dels 

flamencs i s’ha afegit la tradició del gòtic internacional, el prototip pictòric anterior a la 

moda flamenca, produint així una obra flamenquitzant
102

.  

Els motius que s’han apuntat entorn a aquest canvi en la seva manera de fer, 

serien dos: per una banda, Gudiol i Alcolea,
103

 opinen que té a veure amb el gust de la 

clientela catalana que, en general, preferia grans obres de llampants daurats enlloc del 

subtil realisme preciosista de les composicions flamenques.  

En canvi, Ruiz i Quesada
104

, pensa que ambdues obres no haurien de comparar-

se, donat que els Consellers encarregaren a Dalmau una obra mestre, abonant un preu 

molt elevat perquè la intervenció de Dalmau fos del tot majoritària i en què el pintor no 

va escatimar cap de les seves capacitats artístiques, entenent aleshores que el Retaule de 

Sant Baldiri té un caràcter distint a causa de la intervenció del taller.  

Personalment, penso que l’excessiu ús del daurat que s’aprecia al Sant Baldiri, 

com he après a les assignatures relacionades amb Art Medieval, sol ser especificat pel 

comitent de l’obra al contracte, així entenc que l’aspecte “menys flamenc” de la taula es 

degui a la voluntat del comitent.  

Passant a parlar de la repercussió d’aquest artista, distingim dues geografies amb 

una recepció distinta de la pintura de Dalmau: València i Barcelona.   

A València, s’assenyala que no deixà prou petjada, donada l’arrelada tradició  

Internacional i la pausada arribada del quattrocento italià
105

. Tot i que també es 

suggereix que Dalmau durant la seva estada a Flandes, degué reunir centenars de 

dissenys i apunts de tot allò que tenia al seu abast i és probable que aquests dissenys 

fossin vistos a València pels pintors del seu cercle, que pogueren copiar-los per disposar 

de referents nous
106

. Aquesta em sembla una idea molt interessant però per la 
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bibliografia que he pogut consultar, sembla que no s’hi ha aprofundit gaire i opino que 

podria oferir més informació sobre la repercussió del Dalmau a València.  

F. Ruiz i Quesada assenyala en canvi, alguns artistes als quals l’obra de Dalmau 

ha pogut influir: Gonçal Peris Sarrià, Jacomart, Joan Reixac, el Mestre de la 

Porciúncula i el Mestre de Bonastre
107

. Sense voler aprofundir en la hipotètica 

identificació de Jacomart amb el Mestre de Bonastre que s’ha apuntat recentment
108

, 

simplement volia comentar que algunes taules atribuïdes primerament al Mestre de 

Bonastre com: les Taules de Sant Ildefons i de la Transfiguració (1448), així com La 

Mare de Déu Anunciada de la Pinacoteca Civica di Como; s’ha vist que presenten certs 

punts en contacte amb la pintura de Lluís Dalmau, sobretot per la desproporció de les 

mans en relació al cos.
109

 

A Barcelona, l’èxit de la proposta mariana del retaule dels Consellers va tenir 

una àmplia repercussió si es té en compte la Taula de la Mare de Déu del Retaule de la 

Paeria de Jaume Ferrer, la del Retaule de Vallmoll de Jaume Huguet o la del retaule de 

l’església d’Erla (Saragossa) de Tomàs Giner. Aquest darrer pintor mostra punts en 

contacte amb la producció de Lluis Dalmau i Jaume Huguet, per lo que no es descarta 

una possible estada d’aquest artista a la Ciutat Comtal
110

.  

La irradiació de postulats flamenquitzants de Dalmau s’aprecia també en una de 

les obres més importants executades per Bernat Martorell: el Retaule major de l’església 

de Santa Maria del Mar (1445), gràcies a la conservació de dues taules fins el 1936, on 

es representaven la resurrecció de Crist i la Pentecosta, es pot apreciar que l’obra de 

Dalmau esdevé un referent dins la producció de Martorell, pintor avesat a les línies del 

gòtic internacional, que en la seva darrera etapa artística, revela un cert canvi 

d’orientació cap al nou esquema flamenc
111

. Amb aquestes dades queda ben palès que 

molts autors beuen de les formes de Lluis Dalmau i, indirectament dels models de Jan 

van Eyck. Considero que el fet que Dalmau treballi a dos focus geogràfics (Barcelona i 

València), suposa una major irradiació de les formes eyckianes pels territoris de Corona 

d’Aragó, que amb major o menor mesura, són assimilades pels artistes locals.  

Personalment, penso que les dues obres documentades amb exactitud de Dalmau 

són en part suficients, per demostrar una gran habilitat d’aquest artista: la capacitat 

d’adaptació al gust del comitent, ja sigui desplegant amb gran mestrança els models 

nòrdics o fusionant aquests models amb els locals. Si més no, val la pena reiterar la 

segona gran aportació de Dalmau, i no és altre que la introducció de la tècnica a l’oli en 



 
19 

un panorama en que imperava la pràctica d’una altra tècnica pictòrica. Al meu criteri, 

Dalmau enceta una nova via que a poc a poc anirà tenint més acceptació.  

 

 

3.2. Jaume Baço (Jacomart) pintor de cort a Nàpols i pintor de retaules a València: 

Per introduir el següent artista, primer de tot hauria de comentar la incertesa 

entorn a la seva data de naixement. La bibliografia consultada proposa dues possibles 

dates, una primera és fixada per E.Tormo
112

 i l’aproxima entre 1408-18, en canvi la 

majoria d’autors
113

 consensuen que seria entre 1411-13. Cal dir que Tormo
114

 

proporciona una biografia de l’artista molt primerenca, aleshores penso que la 

bibliografia més recent ha aprofundit en aquesta qüestió per fixar la data més acceptada. 

Tot i així, voldria ressaltar l’estudi de Tormo ja que proporciona moltes dades sobre 

Jaume Baço que altres autors reprenen.  

Jaume Baço sabem que va néixer a València i era conegut amb l’apel·latiu de 

Jacomart
115

. Una dada curiosa amb certa significació, com tot d’una veurem, és que pare 

i fill tenien el mateix nom i ambdós eren coneguts com Jacomart
116

. 

El motiu pel qual Jacomart és objecte d’inclusió a aquest treball, és el viatge que 

realitza a Itàlia el 1442, quan és cridat per Alfons el Magnànim
117

 com a “Fill del 

Mestre Jacomart”. Tormo
118

, comenta que Jacomart pare era sastre i devia tenir certa 

fama en el seu ofici quan el monarca el feu cridar d’aquesta manera119; en canvi el seu 

fill no va continuar l’ofici del seu pare, ja que tenim notícia que era pintor i contractava 

retaules a la ciutat de València
120

. 

Crec necessari reprendre novament la figura d’Alfons del Magnànim ja que com 

he esmentat prèviament, és el personatge que fa possible el viatge a Itàlia del nostre 

artista. El Magnànim, expressà el desig de fer viatjar Jacomart a Nàpols, on aleshores es 

situava la cort del Monarca, és va preocupar de fer-li arribar els diners a València per 

costejar el viatge, així com de liquidar a just preu els treballs que el pintor deixaria 

inacabats
121

, entre d’altres podem citar el Retaule de Burjasot, que seria finalitzat per 

Joan Reixach
122

. 

Jacomart es convertiria en el pintor predilecte del Rei, referint-se a ell com “lo 

feel pintor del Rei”123, malauradament no es coneixen moltes dades de la seva activitat a 

Nàpols, tot i així la bibliografia comenta alguns aspectes referents a la cronologia: 

degué fer una estada de quatre anys i tornà a València el 1446, posteriorment realitzaria 

un segon viatge a Nàpols, aquest cop acompanyat de la seva dona i retornant 
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definitivament a València el 1448
124

. Durant els anys següents el seu rastre es perd, fins 

que apareix documentat a València el 1451, encara al servei del monarca i segurament 

amb taller propi, actiu fins el moment de la seva mort el 1461. Durant aquest període 

treballava per la catedral realitzant tota classe d’encàrrecs, així com per particulars
125

. 

A la cort napolitana del Magnànim, Jacomart ben segur degué prendre influència 

de les obres que integraven la col·lecció de pintura flamenca que anava recopilant el 

monarca
126

, tal com he explicat anteriorment a l’apartat dedicat a Lluis Dalmau. Aquest 

cop, hem de pensar que la col·lecció de pintures esdevé clau si l’entenem com una 

vertadera compilació de models que captaria Jacomart a la mateixa cort. 

 Benito Doménech
127

 ens recorda que el Magnànim era propietari de diverses 

obres realitzades per van Eyck i nota que la pintura de Jacomart planteja 

inconfundiblement deutes flamencs, encara que el modelat pictòric dels rostres el situa 

en paral·lel amb la nova corporeïtat fisonòmica dels italians
128

.   

La bibliografia més antiga que he consultat sobre Jacomart,  apunta que a Itàlia 

ja s’estava gestant la nova moda del Renaixement, explicant que el Magnànim va 

encarregar un retaule a Fra Filippo Lippi i Pissanello es convertiria, després de 

Jacomart, en el pintor del Rei;  es suggereix  que això explicaria la tornada del nostre 

artista a València, pel fet que la seva pintura no s’adequava als nous gusts del 

monarca129. 

 Bibliografia més recent, ens explica que contràriament a aquesta idea, els 

pintors que realitzen obres per Alfons el Màgnànim no es podrien considerar d’un ple 

estil renaixentista;  per posar dos exemples, ens situa a Pissanello i a Colantonio. Una 

cita de E. Mira penso que aclareix definitivament aquesta qüestió: 

Me separo de esa línea intelectual que se resiste a no llamar “renacentista” a 

qualquier obra producida en Italia durante el Quattrocento, sea ésta, la arquitectura 

napolitana de Guillem Sagrera o la cerámica tardogótico-mudéjar de origen formal 

valenciano que cubrió los suelos del Castel Nuovo... 
130

   

El mateix autor
131

, explica que Colantonio treballava per cercles importants de 

Nàpols, realitzant per exemple la còpia del Sant Jordi de van Eyck que adquirí el 

Magnànim. Segons explica E. Mira, la còpia de Colantonio inspiraria una de les millors 

pàgines del llibre d’hores del Monarca. Així, hem de pensar que Jacomart es situa també 

a l’entorn de la cort i segurament podria haver pres influència d’aquest artista.  

Encetant un altre tema, val a dir que es fa molt difícil veure quins models 

seguiria Jacomart, donat que el catàleg d’obra ben documentada és escàs. Tot i així, 
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havent introduït la ben possible influència que exercirien les obres de van Eyck sobre 

Jacomart, pertanyents a la col·lecció del seu Rei, Tormo132 aprecia que els plecs de les 

vestimentes, la ponderació constructiva i el resultat de verisme a les textures i els 

objectes que realitza Jacomart tenen una base eyckiana. 

 Un altre autor
133

 , suggereix que Jacomart degué tenir oportunitat de conèixer 

l’influx flamenc de Lluis Dalmau i Lluis Alincbrot a València; fins i tot s’ha especulat 

entorn a l’aprenentatge de Jacomart al costat de Dalmau, qui segurament seria consultat 

per el Rei Magnànim sobre les seves qualitats, quan el monarca precisava d’un pintor al 

seu servei i Dalmau no es trobava disponible
134

. Cal lligar aquesta hipòtesi a la 

repercussió abans comentada de Dalmau sobre altres artistes, en aquest cas sobre 

Jacomart.  

Els estudis més recents han aportat noves dades, rectificant algunes atribucions 

d’obra que havia fet Tormo
135

. Aquestes dades a les que hem refereixo les considero 

fonamentals per obtenir una major aproximació al difícil tema que és definir l’estil 

d’aquest artista. Les darreres aportacions que ens poden proporcionar alguna 

característica del seu estil són les expressades per Gómez Frechina
136

, qui ha comparat 

l’Anunciació del Museu de Belles Arts de València (Fig. 7.) i la Verge Anunciada de la 

Pinacoteca de Como a Itàlia (Fig. 8.), obres que ha atribuït a Jacomart. 

La Taula de la verge Anunciada de Como es sap que procedia de València i 

primer es va atribuir a Antonello de Messina
137

; Gómez Frechina, l’atribueix a Jacomart 

perquè ha vist una sèrie de semblances amb l’altre obra esmentada, com el grafisme en 

burí realitzat sobre el fons, tret distintiu de taller i que no es repeteix a altres tallers 

valencians del moment, el nas afilat, els llavis carnosos i les lletres que semblen 

pràcticament idèntiques
138

.  

Com he comentat abans, Tormo
139

 en un primer moment va atribuir a Jacomart 

un gruix d’obres, avui dia, qüestionable pels arguments que ofereixen altres autors
140

. 

Per exemple, algunes taules i conjunts primer atribuïts a Jacomart, s’han pogut 

documentar recentment com a obres segures del seu contemporani Joan Reixach
141

.  

Un exemple d’això ens remunta a una dada que he comentat anteriorment: 

Reixach va finalitzar els Retaules de Burjassot el de Catí, encàrrecs que quedaren 

interromputs pel viatge a Nàpols
142

. Amb aquests exemples queda clar que el catàleg de 

Jacomart es va fent més escàs, per això les notícies relatives a noves atribucions, 

resulten en part interessants per aquest treball, perquè permeten conèixer un poc més 

aquest artista. 
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Aleshores la bibliografia més actual es demana cóm pintaria Jacomart si les 

pintures que des de Tormo es creien seves, es revelen com a obres de Reixach. S’ha 

plantejat la hipòtesi que identifica a Jacomart amb l’anònim Mestre de Bonastre, qui 

assumeix el llenguatge eyckià i revela gran mestrança en la seva manera de fer
143

. Tot i 

així, coincideixo amb la opinió de Benito Doménech i Gómez Frechina en que seria 

precís reunir les obres del Mestre de Bonastre per realitzar un estudi més acurat i 

obtindre dades més concloents
144

.  

Un tema que em sembla molt interessant, donada la problemàtica comentada 

entorn a l’atribució d’obres de Jacomart i/o Reixach, és la idea que suggereix la possible 

conformació d’una societat professional entre els dos artistes
145

. X. Company
146

 

expressa una sèrie d’arguments que fan plausible aquest hipòtesi: quan Jacomart inicia 

el Retaule de Burjassot i el deixa inconclús és Reixach, d’entre tants pintors actius a 

València, qui finalitza el Retaule; Jacomart contractà el Retaule de Museros però per 

raons que desconeixem, dit contracte romangué suspès fins que Reixach va reprendre 

l’encàrrec. Una darrera dada seria que el 27 de juny de 1461, Jacomart es trobava 

pintant les reixes de la catedral de València, morí uns quants dies després i en menys 

d’una setmana Reixach reprenia aquesta tasca.  

Amb aquestes dades entenc que no sigui casual el vincle entre els dos artistes i 

alhora prengui força la possible societat professional que conformarien Jacomart i 

Reixach.  

Si bé es evident que les obres comentades de Jacomart mostren una empremta 

dels models nòrdics, també cal reparar en que no utilitza plenament la tècnica 

característica de les pintures flamenques; sinó que utilitza la tècnica del tempre i més 

puntualment l’oli. Aquest fet a més de condicionar els resultats plàstics de la seva obra 

ens pot indicar que no va assolir totes les competències necessàries per emprar la nova 

tècnica que altres autors, com Lluis Dalmau, ja dominaven.   

Baix el meu criteri diria que Jacomart efectivament beu de formes nòrdiques, 

que tant pogué aprendre durant el seu període de formació, al costat d’un mestre 

coneixedor d’aquests models que com s’ha comentat, podria ser Lluis Dalmau. Sinó, 

tanmateix durant el temps que va romandre a Nàpols, encara que no coneixem dades de 

la seva producció italiana, degué prendre bona influència de les obres d’autors de tan 

elevada qualitat com Jan van Eyck, Roger van der Weyden... que posseïa Alfons el 

Magnànim. D’una manera o altra, considero que les formes flamenques són la base del 

seu estil, afegint a més, la probable influència que li causarien les obres que 
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s’aproximen més a l’estil renaixentista que començaven, lleugerament, a despuntar per 

la cort napolitana.  

Un altre tema que crida el meu interès i alhora em sembla plausible és la idea de 

la societat professional entre Jacomart i Reixach. Donades les argumentacions que 

proporciona Company, se’m fa difícil imaginar que es tracti de simple casualitat.  

 

 

3.3. El castellà Alonso de Sedano entre Itàlia i Burgos. La Taula del martiri de Sant  

Sebastià de la seu de Mallorca: 

Alonso de Sedano era un artista castellà que també mostra el caràcter viatger pel 

qual l’he inclòs en aquest treball. Primer de tot, cal destacar que tot i que el consideram 

un pintor d’origen burgalès, la primera notícia documental que tenim de l’artista no es 

troba a Burgos, sinó a Mallorca
147

. Fet com a mínim curiós i del qual, la bibliografia poc 

a poc ha anat esbrinant més dades sobre aquesta estada de Sedano a Mallorca.  

El motiu clau per explicar aquest viatge té a veure amb un obra: El Martiri de Sant 

Sebastià (Fig. 9.) que s’allotja actualment al Museu Capitular de la Seu de Palma. G. 

Llompart
148

, proporciona una sèrie de dades sobre Sedano a l’illa i en relació a la Taula 

esmentada: l’artista fou contractat pel cavaller Salvador Sureda per realitzar la Taula del 

Sant Sebastià, la qual estava destinada a la capella de la Seu del comitent de l’obra. Al 

document del contracte, consta que Sedano era pintor del Regne de Castella i residia a 

Mallorca allotjat a la casa de Joan Desí, un pintor mallorquí a qui pagava un ducat d’or 

mensual per cobrir l’allotjament.   

La bibliografia dedueix que va arribar a Mallorca el 1485, però es desconeixen els 

motius que l’impulsen a emprendre aquest viatge; tot i així, s’ha apuntat que 

segurament, quan residia a Burgos, no contava amb el prestigi suficient per assumir 

contractes d’obres, donat el prestigiós centre artístic que esdevenia Burgos en aquell 

moment
149

.  

Tornant a l’obra Martiri de Sant Sebastià, ja que esdevé una peça clau no sols per 

veure un exemple de la producció de Sedano a Mallorca, sinó perquè l’anàlisi de la gran 

Taula demostra trets no solament flamencs sinó també italians, els quals ens perfilen 

l’estil de l’artista. Per començar, cal destacar que l’obra es realitza a l’oli, indicant-nos 

el coneixement de Sedano sobre aquesta tècnica
150

.  Els personatges es situen en un fons 

paisatgístic, on s’ha volgut destacar l’efecte de llunyania situant una elevada línia 

d’horitzó on s’aprecia una ciutat emmurallada, tret característic de la pintura 
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flamenca
151

. El detallisme que s’aprecia en general a l’obra, des de la vegetació situada 

als peus dels personatges, fins l’acurat tractament que reben els teixits d’un realisme 

gairebé matèric, és també un tret propi de la pintura nòrdica. 

Altres trets apreciats a la pintura, com he comentat, es delaten més propers a la 

tradició renaixentista; un seria la disposició del protagonista de l’escena al centre de la 

composició, marcant un eix simètric entre els grups de personatges que el flanquegen
152

. 

Un altre tret que em sembla significatiu i se’ns ha explicat a l’assignatura d’Art 

Medieval a les Illes Balears, és la figura del màrtir que representa un acusat contraposto, 

flexionant el genoll dret i disposant el pes del seu cos sobre la cama esquerra.  

Per intentar resoldre per què Sedano utilitza aquestes formes més properes a l’estil 

Renaixentista, cal dir primer de tot que G. Llompart aprecia semblances entre la figura 

del màrtir de l’obra de Sedano i el Sant Sebastià d’Antonello da Messina, sobretot per la 

concepció escultòrica de la figura i la seva disposició a la pintura
153

. Així, la bibliografia 

ha suposat que el seu viatge a Mallorca seria posterior a un primer viatge a Itàlia; en un 

primer moment es va suggerir que potser Sedano viatgés a Nàpols o Sicília
154

 però 

incidint en la figura d’Antonello da Messina es va veure que cap el 1475-76 estava 

residint a Venècia i en conseqüència s’ha apuntat que l’obra de la qual beuria Sedano 

per fer el Sant Sebastià, conduiria el suposat viatge a la zona del nord d’Itàlia
155

.  

Una altre via per assolir aquests trets italians és a partir de la hipòtesi de M.P. Silva 

Maroto, que la bibliografia comenta com a una altra opció
156

. Consisteix en que Sedano, 

enlloc d’Itàlia, podria haver viatjat des de Burgos a València, pensant que allà podria 

haver entrat en contacte amb elements renaixentistes que després traslladaria a la seva 

obra
157

.  

Em sembla interessant la idea que Sedano pogués realitzar una estada a València, 

prèvia al viatge a Mallorca. La bibliografia recorda convenientment que València tingué 

la possibilitat de conèixer la pintura del Quattrocento italià per via dels artistes italians 

Paolo de san Leocadio, Francesco Pagano i Riccardo Quartararo que treballaren a 

València
158

. La presència d’aquests artistes italians a València hauria suposat per 

Sedano, en el cas de poder confirmar la seva estada a aquest indret, uns models que 

incorporaria a la seva pintura.  

Després d’aquest periple, encara amb molts interrogants als que donar resposta, 

sabem que el 1499 Sedano torna a Burgos, on roman fins el moment de la seva mort. 

Durant els anys 1494-95 va intervenir a les portes de l’Armari de les Relíquies de la 
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Catedral de Burgos, el qual integra onze taules pintades i set d’elles s’han adscrit a la 

seva mà, les quatre restants a un mestre anònim conegut com el Mestre de los Balbases.  

De cara a la repercussió causada per Alonso Sedano, al cas de Mallorca s’ha 

esmentat el contacte amb Pere Terrencs a partir de la dada que treu a la llum E. Aguiló, 

que he pogut consultar a partir de G. Llompart
159

; aquesta dada consisteix en el 

document datat del 1488 en que els jurats de la ciutat de Mallorca encarregaven a Pere 

Terrencs i Alonso Sedano dues taules a l’oli, les quals havien de ser destinades al 

retaule de la seva capella a la Seu, dedicat a l’Àngel Custodi. Les taules havien de 

representar el martiri de Sant Sebastià i Santa Pràxedis.  

Una altra dada interessant respecte del vincle Sedano-Terrencs, seria que Sedano el 

1486 treballava sol i Terrencs el 1489 feia el mateix, tenint en conta que el contracte ja 

comentat on s’esmenta als dos artistes data de 1488, s’ha pensat que amb molta 

probabilitat, els dos artistes podrien haver treballat junts durant dos anys
160

. Un altre 

document datat del 1488, esmenta novament als dos artistes i dóna notícia de l’avanç 

d’una quantia de pagament per un retaule de l’església conventual de Sóller
161

.  

Un darrer apunt respecte al vincle Sedano-Terrecs té a veure amb una obra atribuïda 

a Pere Terrencs en la qual s’ha vist certa influència de Sedano, aquesta seria una sarja 

que representa l’Àngel de l’Anunciació
162

. Amb les dades exposades anteriorment, 

sembla que es va confirmant amb major probabilitat el contacte, i fins i tot, la 

cooperació entre els dos artistes.  

Encara queden moltes preguntes a les que donar resposta, tant si intentam 

aproximar-nos als models dels que rep influència, la repercussió causada pel mateix 

artista o el tema de la seva formació, sigui a València o a Burgos. De cara al suggerit 

viatge a Itàlia, que donaria resposta als trets renaixentistes de la seva obra, penso que és 

una hipòtesi interessant per la relació que s’ha vist amb l’obra d’Antonello da Messina, 

però segurament estudis posteriors puguin aportar més dades al respecte per confirmar 

la possible influència. Alhora em sembla també plausible el previ pas per València 

abans d’arribar a Mallorca, sobretot per la presència dels artistes italians que treballaven 

a València. 

La bibliografia més recent cita a M. P. Silva Maroto
163

, com l’autora que ha pogut 

documentar a Sedano en relació a les taules de l’Armari de les Relíquies de la Catedral 

de Burgos, esdevé la primera notícia de la producció de l’artista a la seva terra natal, 

però baix la mena opinió és encara una ínfima part d’informació que ben segur els 

estudis sobre Sedano podran ampliar al llarg del temps.  
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3.4. Bartolomé Bermejo, un cas de nomadisme vital: 

 Bermejo és una figura que la bibliografia considera de forma unànime, un  

vertader nòmada pel caràcter itinerant que marca la seva vida. Crec necessari explicar 

en primer lloc, a mode de marc contextual, el periple que realitza al llarg de la seva vida 

per entendre millor aquesta figura paradigmàtica i veure com aquests viatges 

enriqueixen la seva manera de fer i el defineixen com un dels artistes de major 

repercussió de la segona meitat del segle XV.  

 Neix a Còrdova l’any 1440, descendent d’una de les branques familiars de la 

dinastia dels Cárdenas, molt coneguda a la ciutat; tot i així es coneix que signa les seves 

obres com “Bartolomeus Rubeus” o “Bartholomei Vermeio”, pel que sembla s’adjudica 

aquest fals cognom fent referència al color dels seus cabells: rossos o vermellosos
164

. 

Còrdova en aquell moment, era un centre pictòric important, on es realitzaven obres 

d’influència italiana des de finals del segle XIII. 

 F. Zueras Torrens suggereix que la formació juvenil de Bermejo es va dur a 

terme a través d’exemples cordovesos de pintures amb ressonàncies italianes. L’autor, 

suposa també que amb posterioritat a la seva formació, Bermejo estaria al capdavant 

d’un taller a Còrdova, actiu uns vint-i-quatre anys
165

.   

 Diversos autors han especulat entorn a suposar un període de formació flamenca 

a Bermejo, el primer de tots a qui hem referiré és E. Young
166

, del qual he tingut la sort 

de poder consultar la seva tesi, on efectivament suggereix el viatge de Bermejo a 

Flandes; ho coment perquè molts dels autors que tenen la mateixa opinió parteixen de la 

primera hipòtesi de E. Young.  

Els autors que participen d’aquesta hipòtesi donen lloc però, a diferents opinions 

al respecte: F. Zueras Torrens parla de dues estades de Bemejo als Països Baixos, una 

primera realitzada abans de 1463-64, ja que aquest any consta vivint a Còrdova i l’altre 

viatge es produiria entre 1466-68
167

, perquè el 1468 Bermejo es trobava actiu a 

València.  

F. Benito Doménech
168

, també insisteix en que Bermejo hauria realitzat una 

etapa de formació a Flandes abans de la seva estada a València (1465/68). En canvi, una 

opinió un tant distinta, és la idea ja comentada anteriorment, formulada per E. 

Bermejo
169

 qui considera que el nostre artista degué realitzar un període de formació a 

Flandes un cop havent anat a València, on hauria pogut conèixer a Lluis i/o George 

Alincbrot, qui l’haurien ajudat a accedir als tallers dels mestres flamencs.  
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L’autor
170

 estableix dues hipòtesi: la primera seria que Bermejo acompanyés a 

George Alincbrot a Bruixes i la segona seria que aquests dos pintors es trobessin allà, ja 

que els dos s’haurien conegut prèviament a València. Recolza aquestes hipòtesis fent 

notar les semblances entre el Tríptic de la Crucifixió de Lluis Alincbrot i una taula amb 

la representació del calvari al Retaule de Santa Engràcia, on els tres personatges 

crucificats tenen força semblança a ambdues obres.  

Deixant aquest tema a part per un moment, procedeixo amb el periple de 

l’artista, que a continuació de la seva Còrdova natal, partiria a València
171

, recordant 

que abans o després del seu pas per aquest indret, hauria viatjat a Flandes, tal i com la 

bibliografia ha suggerit. A València la seva activitat és un tant esporàdica, ja que es 

documenten poques obres a aquestes terres: una Taula dedicada a Sant Miquel que pinta 

el 1468 pel Senyor de Tous i recentment, una obra atribuïda a Bermejo seria una Mare 

de Déu de la llet que destaca pel seu realisme
172

.  

A continuació, Bermejo parteix a Aragó, concretament a Daroca, municipi de la 

província de Saragossa, on roman set anys; allà du a terme el Retaule de Santo 

Domingo de Silos i el Retaule de Santa Engràcia173.  

Amb posterioritat rep un encàrrec des de València, que es coneix com la Mare 

de Déu de Montserrat (Fig. 10.), una taula que realitzaria entre 1481-84; el seu comitent 

és Francesco della Chiesa, qui la portaria a Acqui Terme
174

. L’encàrrec el completa  

Roderic d’Osona, qui realitza la resta de taules i una anunciació en grisalla per les portes 

que tanquen el tríptic
175

. 

Finalment, la seva inquietud viatgera el porta a Barcelona el 1485, on viurà 

quinze anys fins els seus darrers dies. Des de la catedral barcelonina se li encarrega la 

coneguda Pietat Desplà, fent referència al cognom del canonge comitent de l’obra
176

; la 

taula es finalitza l’any 1492, assegurant-li altres encàrrecs posteriors, entre d’altres, les 

taules titulades Crist al Limb, la Resurrecció i l’Ascensió. Les seves petjades s’esborren 

a partir d’aquest moment i suposam la seva mort entorn a 1500
177

. 

De cara als models dels que beu Bartolomé Bermejo, he decidit dividir aquest 

apartat en dos, donat que s’han apreciat tant referents nòrdics com italians a la seva 

obra. L’excel·lent qualitat de les seves obres i l’evident dependència de l’estil nòrdic per 

l’assimilació de la tècnica a l’oli, característica de la pintura flamenca, ha fet pensar a 

diversos estudiosos, una etapa de formació als Països Baixos, com s’ha comentat 

anteriorment F. Zueras Torrens
178

, opina que segurament seria aconsellat i recomanat 
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per algun comerciant  flamenc enriquit i afincat a Còrdova, que ajudaria a Bermejo a 

marxar a Flandes cap el 1461.  

Sigui o no en aquest moment i/o ajudat per el suposat comerciant flamenc, el fet 

és que diversos autors pensen que en cas que Bermejo hagués marxat a Flandes per 

formar-se en l’art de la pintura nòrdica, el seu mestre seria Petrus Christus
179

. En canvi, 

també es suggereixen altres possibilitats: Bermejo
180

 opina que el seu estil, per les 

figures massisses, els caps grans i els rostres amples estaria més proper a Van Eyck que 

a les figures menudes, de cap petit i arrodonit de Christus, però en tot cas record que no 

es podria haver format directament amb van Eyck ja que aquest mor el 1441. Altres 

autors pensen en canvi, que s’apropa més als models de Dieric Bouts181 i d’Hugo van 

der Goes
182

. 

 El suposat mestre flamenc de Bermejo més acceptat per la bibliografia seria 

Petrus Christus; del qual Brown
183

, ofereix algunes argumentacions que pretenen 

corroborar aquesta idea. La Mort de la Verge de Petrus Chritus presenta la mateixa 

combinació d’elements iconogràfics que la Dormició de la Mare de Déu de Bermejo 

(1468-76); és a dir: l’assumpció del cos i l’ànima de la verge i l’escena del lliurament 

del cíngol a St. Tomàs; a més ambdues escenes es duen a terme a una interior flamenc 

de coberta voltada i comparteixen l’ús de cànon curt pels personatges que es 

representen
184

. Brown proposa que la taula s’hauria realitzat a Bruixes, durant la 

suposada estada de Bermejo com a aprenent al taller de Petrus Christus
185

. 

L’absoluta assimilació i maneig de la tècnica a l’oli que demostra Bermejo a les 

seves obres, gairebé delata el seu aprenentatge a terres flamenques
186

. Record també que 

el mestre iniciador d’aquesta revolució pictòrica és Jan van Eyck, qui ensenyaria el 

maneig de la tècnica als seus deixebles, entre ells Petrus Christus
187

. A les obres de 

Bermejo també destaca l’accent psicològic i el realisme que s’atorga als rostres dels 

personatges, tret hereu de la pintura eyckiana188. Sabent que Petrus Christus fou deixeble 

de van Eyck, penso que cada argument als que m’estic referint aproxima més la 

possibilitat de pensar en un viatge d’aprenentatge de Bermejo a Flandes.  

Canviant la procedència del models, em referiré ara als autors
189

 que veuen en 

l’obra de Bermejo certs trets italians: C. Post, aprecia sobretot elements italians a la 

taula de la Mare de Déu de Montserrat, fent-se qüestionar si Bermejo podria haver 

realitzat una estada a Nàpols, abans de realitzar l’esmentada pintura
190

. F. Bologna, veu 

certa relació entre la manera de fer del Maestro di san Severino i  Bartolomé Bermejo, 

plantejant la possibilitat, sinó d’una trobada entre els dos artistes, d’un eficaç contacte 
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de Bermejo amb la cultura italiana moderna, de la qual tant el Maestro di san Severino 

com Antonello de Messina, foren els grans representants191. En qualsevol cas, proposa 

també una estada a Nàpols, prèvia a la realització de la Mare de Déu de Montserrat.  

E. Young
192

, també es pronuncia respecte d’aquesta qüestió i suggereix, no tant 

una estada de Bermejo a Itàlia, sinó la més probable assimilació d’estilemes italians, 

fruit del renovat ambient d’accent renaixentista que es gestava a València per les dates 

en que Bermejo realitzaria l’obra. Coincideixo amb Young, sabent de l’arribada 

d’artistes italians a València a finals del segle XV, el que possibilita alhora la presència 

de models italians, dels que possiblement s’influiria Bermejo.   

Com havia comentat prèviament, F. Zueras Torrens també suggereix un contacte 

de Bermejo amb la pintura italiana, però aquest es produiria durant l’etapa de formació 

cordovesa, ja que l’autor aprecia la petjada de models italians a les obres més 

primerenques de l’artista; fins i tot, planteja que un personatge cordovès important, li 

facilitaria realitzar el viatge a Itàlia, permetent a Bermejo el contacte directe amb 

mestres italians
193

.  

Un artista caracteritzat per un nomadisme vital com Bermejo, deixa petjada per 

allà on passa, o almenys així ho explica Zueras
194

. Destacam primer, la seva influència a 

Còrdova, al suposat taller que regentava a la plaça de la Corredera, configurant el que 

s’ha anomenat l’Escola de Primitius Cordovesos o Escola quatrecentista cordovesa; 

entre el grup de deixebles d’aquest taller destaca Pedro de Còrdova, qui realitzà una 

Anunciació que s’allotja a la Catedral cordovesa. Un altre artista que beu de les formes 

de Bermejo és Alejo Fernández, nascut a Córdova el 1480, artista que arribaria a 

imposar el seu estil a l’escola sevillana
195

. 

A València la influència de Bermejo, s’ha destacat recentment a partir d’una 

obra: La Verge de Llet, que Judith Berg, segons comenta F. Benito Doménech
196

, ha 

insistit en atribuir a Bermejo, suposant que la realitzaria durant la primera estada de 

l’artista a València. S’ha valorat aquesta obra en tant que suposa una renovació icònica 

del tema que presenta, sobretot pel seu acusat caràcter realista. El mateix autor
197

 opina 

que el model iconogràfic de la Verge de la Llet de Bermejo tingué ressò a finals del 

segle XV a les obres del Mestre de Perea i de Francisco d’Osona, tal com adverteix a la 

Taula central de la Parròquia de la Mare de Déu de Jesús a Eivissa. Al meu criteri, 

ambdues obres presenten certs punts en contacte, però considero que no s’ha arribat a 

plasmar el realisme que emana de l’obra de Bermejo.  
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A Aragó, donat que hi realitza una estada de quinze anys en total, la influència 

de Bermejo és tan decisiva que arriba a configurar una escola molt important a través de 

col·laboradors, deixebles i seguidors.
198

 La força expressiva, el dinamisme, la tensió 

dramàtica, allò ornamental, els retrats realistes i la predilecció pel clarobscur que 

caracteritza l’obra de Bermejo es veu en obres dels seus seguidors, dels que destaquen 

dos noms per sobre els altres: Martí Bernat
199

 i Miquel Ximènez; artistes que no 

solament foren els seus ajudants sinó també fidels seguidors dels seus postulats, posant-

los en circulació. Martí Bernat es va comprometre a acabar el retaule de Santo Domingo 

de Silos, prova de la profunda relació amb el mestre cordovès.
200

  

  Algunes obres executades per Martí Bernat on es pot apreciar la influència de 

Bermejo serien el “San Blas i Santo Obispo” del Museo Lázaro Galdiano de Madrid i el 

St. Joan Baptista del Museu Diocesà de Lleida
201

.  

F. Zueras Torrens també aprecia que a les obres El Retaule de La Verge del 

Roser del Museu d’Osca, el Sant Joan Baptista, San Blai, Sant Sebastià i un Calvari, del 

Museu de Barcelona de Miquel Ximènez, també s’aprecia l’empremta de Bermejo
202

.  

 Finalment, a mode de cloenda, considero que els viatges que realitza Bartolomé 

Bermejo van perfilant el seu estil, sobretot si entenem que a cada indret deu rebre la 

influència d’artistes i obres que ajuden a configurar la seva característica pintura. Cal 

tenir en conta que no només rep influències sinó que també causa gran influència en 

artistes de distints territoris, ja esmentats anteriorment.  

Entorn al suposat viatge a Flandes, sembla que la opinió dels estudiosos és 

unànime: degué realitzar almenys una estada de formació al costat d’un mestre flamenc 

i el més acceptat per la bibliografia és Petrus Christus. Em sembla evident la bona 

assimilació de models flamencs i en concret, el maneig que assoleix Bermejo de la 

pintura a l’oli. No oblidem que de moment, no s’ha trobat cap document que garanteixi 

aquest viatge;  ja que els diferents autors consultats es basen en les seves pròpies 

hipòtesi que recolzen amb argumentacions més o menys convincents.  

De cara al tema del viatge a Flandes, en resum ens trobam amb dues postures: 

aquells que assignen el viatge a Flandes abans de la seva estada a València i els altres 

que opinen que el viatge es produiria un cop arribat a València i havent entrat en 

contacte amb Lluis o George Alincbrot.  

Un darrer apartat que em crida l’atenció és la opinió d’alguns autors
203

 entorn a 

la suposada influència de models italians a la pintura de Bermejo. La bibliografia ha 

parat més atenció al suposat viatge a Flandes establint relacions amb diferents mestres, 
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comparacions de la seva pintura amb la de mestres flamencs, teories sobre què pogué 

facilitar-li l’estada a Flandes... 

En canvi, aquest aspecte de l’assimilació de formes italianes s’ha tractat en 

menor mesura; tan sols quatre autors aprecien aquesta influència, però cap d’ells precisa 

amb claredat quins trets de la pintura de Bermejo correspondrien a la manera de fer 

italiana. Em sembla una idea interessant, però en la qual s’hauria d’aprofundir cercant 

per exemple, quins autors serien contemporanis a Bermejo o quines figures li 

permetrien aquest suposat contacte amb la pintura italiana. Personalment, em posiciono 

amb la idea d’E. Young, que com he comentat abans, em sembla plausible que sigui el 

mateix ambient valencià, receptor de formes italianes, el que influeix sobre l’obra de 

Barolomé Bermejo.   

 

 

4. Conclusions.  

Havent exposat els continguts del tema, procedeixo a enumerar una sèrie de 

conclusions que venen a definir l’estat de la qüestió dels viatges d’artistes en la recepció 

dels models flamencs a la pintura del segle XV a la Península Ibèrica.  

Jan van Eyck és converteix novament en una figura clau per aquest tema, ja que el 

considero el vertader desencadenant en la recepció dels models de la pintura flamenca. 

Aquesta recepció de les seves formes es produeix de diferents maneres: a partir del 

mestratge exercit directament sobre l’artista (Lluis Dalmau), o bé per una formació molt 

propera a van Eyck com la de Lluis Alincbrot, que donada la seva formació bruixenca 

se’l suposa coneixedor de la pintura del mestre.  

Les formes eyckianes assimilades per aquests dos artistes es transmeten també a 

altres figures: un conjunt d’artistes catalans a causa de Dalmau i sobre la figura de 

Bartolomé Bermejo, si acceptam que pogué conèixer als Alincbrot. Així que 

indirectament altres artistes també beuen de les formes eyckianes. Jacomart a València 

també podria haver pres influència de les obres de Dalmau i Alincbrot, explicant la ja 

comentada base eyckiana de la seva pintura. 

Les obres de van Eyck, necessàriament esdevenen models pels artistes castellans, 

donat que els Reis Catòlics contaven amb pintures del mestre a la seva col·lecció. Així 

com Jacomart, també tingué oportunitat de veure obres de van Eyck a la cort napolitana, 

com a resultat del col·leccionisme del seu Rei. Finalment, Bartolomé Bermejo, per 
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cronologia, (acceptant un viatge a Flandes) no hauria pogut conèixer al mestre, però 

beuria dels seus models, donat que el seu suposat mestre flamenc seria Petrus Christus, 

deixeble de Jan van Eyck.  

Una altra conclusió a la que he arribat és la importància de la monarquia com a 

impulsora dels viatges d’artistes. Per una part, la iniciativa d’Alfons el Magnànim per 

córrer amb les despeses dels viatges de Dalmau a Bruixes i de Jacomart a Nàpols; com 

sabem responen a intencions distintes, però si més no, es possibilita viatjar als dos 

artistes i esdevé un fet favorable per l’assimilació de models flamencs. Al cas dels Reis 

Catòlics, la figura de la Reina em sembla clau per la rebuda d’artistes forans a Castella 

que mantindria al seu servei.  

Voldria comentar també, un punt que el tema del treball no preveia, però que 

m’ha semblat important perquè també es deu als viatges efectuats, aquesta és la recepció 

de formes italianes al cas d’alguns artistes, com s’ha apuntat a l’apartat que parlo de 

Juan de Flandes, Jacomart, Alonso Sedano i Bartolomé Bermejo.  

Un tret característic de la pintura flamenca és l’ús de la tècnica a l’oli que, no 

tots els artistes dominaren amb la mateixa habilitat i no sempre l’aprenien d’un mestre 

flamenc, però sí considero que el fet de viatjar i tenir la possibilitat de veure els resultats 

d’aquesta tècnica, és una experiència positiva en favor de l’assimilació de models 

flamencs. Hem vist que els viatges i les importacions d’obres són vies distintes que 

poden actuar conjuntament, però penso que es dóna una major comprensió de la tècnica 

a partir de la primera via.    

Finalment, la conclusió que considero més important és que pels artistes 

comentats, els viatges suposen l’assimilació de maneres de fer, els hi ofereixen nous 

models i per dir-ho d’alguna manera enriqueixen la seva pintura. Personalment opino 

que els viatges que emprengueren foren, sinó l’aspecte clau, com a mínim un element 

important per anar definint el seu estil.  
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6.  Annex d’imatges. 

 
 
Fig. 1 Taula La Font de la Vida o Triomf de l’Església sobre la Sinagoga. Fotografia: Centro Virtual 
Cervantes.  

 
 

Fig. 2 Taula central del Tríptic de la Crucifixió. Atribuït a Lluis Alincbrot. Fotografia: Centro Cervantes 
Virtual. 
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Fig. 3 Taula Superior del Retaule de Santa Engràcia. Bartolomé Bermejo. Fotografia: web Comarca de 

Daroca. 

 

Fig. 4 Taula Coronació Mare de Déu. Atribuïda a Michel Sittow. Fotografia: web Museu del Louvre. 
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Fig. 5 Taula Enterrament de Crist. Juan de Flandes. Fotografia: web Castilla y León. 

 

 

Fig. 6 Taula Mare de Déu dels Consellers. Lluis Dalmau. Fotografia: web Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. 
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Fig. 7 Díptic de l’Anunciació. Atribuït a Jacomart. Fotografia: web Museu de Belles Arts de València. 

 

Fig. 8 Taula Mare de Déu Anunciada. Atribuida a Jacomart. Fotografia: web Pinacoteca Civica de 

cómo. 
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Fig. 9 Taula Sant Sebastià. Alonso de Sedano. Fotografia: web Catedral de Mallorca. 

 

Fig. 10. Retaule Mare de Déu de Montserrat. Bartolomé Bermejo. Fotografia: wikipedia imágenes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Bermejo 
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