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3.3.5.1. Esquema compositíu i format

En el capítol antertor hem vMt la diversitat cié solucions «ne es donava

al tema del final gloriós de la Verge. Però, maldat les novetats que

introdueixen els artistes occidentals, al llarg de l'època gòtica l'antiga

Koírrtests continua essent una de les escenes de major èxit214 L'antic

esquema de l'horitzontal - el cos jacent de Maria - i la vertical - Crlst

psicopompe - amb els apòstols arrenglerats m la part posterior del llit es

manté en algunes obres del segle XTV. com per exemple, en els retaules de

pedra de l'escola de Lleida (Albesa (Fig. 28], Ge^b (Fig. 40) o en el de

Cornellà de Conflent [Fig 56]. Aviat, però, la rigidesa d'aquests eixos

dominants es dissimula mitjançant la disposició d'algun o alguns

apòstols asseguts a primer pla de la composició, davant del llit de la

difunta. D'aquesta manera s'aconsegueixen ties coses. Primera : produir

la sensació que els assistents a l'acte es disposen en rotllana a l'entorn de

la Verge. Segona : disposar de més espai per a aquest nombrós grup de

personatges que cal representar. Tercera : mitjançant í'escalonanient de

les figures, les assegudes a primer pla, el cos horitzontal de Maria al

centre i eis personatges drets a la part posterior, es provoca una certa

il·lusió de proiunditat sense que calgui representar ua fons arquitectònic

cu perspectiva. Aquest nou e^iicma, que ftguelx el model de l'escena del

Plany pel Crlst mort, sorgeix en obres dels primers anys de la segona

meitat del se$e XIV : retaules de Sixena (M.NA.C., num. inv. 15916) (Fig.

38j o de Pabu de Cerdanya {Fig. 77], I ja ao s'aucuàuou* tu ioi ei que

queda de l'època medieval.

Una altra novetat tant o mos rev alucinaría que l'an tortor és el canvi de

2M"VANUXEM, '953 pòg 252-253
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la direcció horitzontal de Maria per M direcció Inclinada. L'etx vertical, al

r»n*r? Q desplaçat cap a un costat o atoe, continua mantenint-se petó

ara el conjunt de la composició resulta molt més dinàmic. La Dormició

del üüaa«! uc i AIJUU tic k catedral de Girona [Flg. 611, que ne sol datar de

mitjan segle XIV, ja utilitza aquest esquema, encara molt tímidament. El

tornem a trobar en la Dormicio de la predel.ls del retauie de l'arcàngel

Gabriel de la catedrrJ de Barcelona l Fig. 34] i en el retaule de Vilaítrmosa

(Fig. 107], però allà on molt aviat presenta solucions més extremades és

en obres de l'escola valenciana, com el retaule de la col·lecció Serra de

València l Fig. 101]. Després, eadev*ndrà un esquema freqüent al Uarg del

segle XV 2 »s.

Una de les novetats que varen introduir els art is »es occidentals en

l'escena que els havia arribat de Bizanci és la representació, a la part

superior de la composició, de Crist amb l'ànima de Maria, tal com es pot

contemplar en la Dormició del L'ibre de Pertcopis d'Enri.? h 216. Durant els

primers segles del gòtic aquesta tipologia no va tenir gaire èxit, sinó que

els artistes van preferir més aviat el clàssic model oriental: Crist al costat

de Maria arrb l'ànin.a a les mans. Però. a partir del segle XV, quan es

busca donar un caràcter més "mundà" a l'escena, sovint es marca la

separació entre el grup de perscnaigcs terrenals i el de personatges

celestials, de manera que aquest darrer, situat a la part superior, al centre

o en un extrem, es converteix en un focus d'atenció secundan, relacionat

amb el primer z. través d algun element com la palma que duu Joan,

ranima que s'envola o la Sgura destacada de Pere que oucia la cerimònia

ie difunts. Un déte primers del nostre recull, el tenim >*n la

* * J l Pesi consj'dera aus aqaestc d.soo* c.c de b,a«< ae! cos de b Verg« drfu"«a és carafe'1 s-cc de
"art d Cec o«rt, £»sp?é$ que aalest ^a abaldona» l'esaoemo bzonf ¡tÉAü • 957 pao 6C7'
2!6m¿^t, 1984. pàg ¿6 57
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Dormido de la Imite del miasen de Filadèlfia í Flg. 60], on ti pintor ha

reclòs Crist, l'ànima de Marta i mw quants àngels dins l'arc flamíger que

fòrum la tracería de la taula. De vegades, com en la il·lustració del

Breviari del reí Martí (B.N. Rothschild 2529) [Flg. 83}, aquest grup queda

pràcticament fora del ma*c compcslüu, d« manera que sembla que s'hagi

volgut donar més èmfasi a la idea de l'assumpció de ranima. La utilització

d'aquest focus superior es genera tant en composicions que presenten

l'esquema horitzontal-vertical com en les que substitueixen la Unia

horitzontal per una d'inclinada. En relació m aquest últim esquema que

acabem d'assenyalar, el retaule de Beget f^ig. 46] demana un comentari a

paït. La critica l'ha situat a mitjan segle XIV. En aquest retaule l'escultor

presenta el cos de la difunta a primer p'a. mentre que un atapeït grup

d'apòstols I àngels s'arrenglera a la part posterior. Els caps elevats

d'alguns d'aquests personatges dirigeixen la mirada de l'espectador vers

V Intradós de i'erc apuntat, que ornamenta la taula per la part superior i

que. a la vegada, emmarca el bust de Crist, que sosté l'ànima al seu

davant. Un núvol en forma de semicercle separa aquestes dues figures de

1 espai inferior. De fet, es tracta de La mateixa fórmula que l'escultor va

emprar en aquest mateix retaule per a l'escena de l'Ascensió i.

probablement, per a la de la Pentecosta, encara que aquesta última està

uns mica mutilada i, això, en oinculta la interpretació. Aquesta stm'litud

potser es pot explicar perquè totes tres escenes suposaven una aparició de

la divinitat davant del col.ïcgí apostòlic 2!7.

*"* ï "y *
' ' Anî»"cxmef*f «a iavi«n comento* qy« oqyes' eta *l sigmfioo* qj* FIWO aq,¿«sta esce··o *r ciquis
coTn.18 b,2antrj A Durer Sonper« va assen^ïlur qu« la hstor a ë* la '"fància d*j«sus es ''cèo
«•patida 0**"» «s '0tl»u5 rer^bs $yp»f»<y • «rfericy resta ntefpcAst »i r*r^í« centro amo auofe
*»li*u" a* »us us a t*$ ff«s fes»« pasquals ¡RMU' «ccié Ascvivo Pw^ccato^ o ÄS q*jots és ofegido
«guromerr per paral l»isme ''/«sumpcio de ta Veig«* JDUt/N ^NfÇRE, *930 vot1 pòg 36l Co1

*ni' «n compte q«^t ¡a dapoocio d« te »o«« ha vortat |O ai« «Í 1̂ 3**̂  va s«11 a««uf*3t t m»>'*jf oe
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D'acord amb la importància del cos jacent de Maria - 1'«Iemen t més

significatiu de 1 escena - sembla lògic que el format que generalment

hauria d'emprar l'artista per a aquesta composició fos el de rectangle

apaisât, tal com sol ser característic en el cas de l'escena de la Pietat,

Això se sol acomplir quan es tracta de la decoració escultòrica de les

portades dels temples : a partir del model de St-nlis, la DornUció, f ovtnt

amb la Resuireccíó, es situa a k llinda, mentre que el que és pròpiament

el timpà es reserva per a la Coronació. Però el nostre corpus és constituït

bàsicament per retaules i és la tipologia d'aquest moble litúrgic el que

marca tes lleis del format de tes escenes. Psr aquesta raó, el 38,09 % de tes

composicions presenten un format q-iadrat I encara el 29,76 % el teu íi de

rectangle vertical, de manera cjue només en el 21.42 % apa eix apaisât. La

resta, 10,71 %, el construeixen claus de volta i mint£tii'es, en què és

circular.

Si IE Pietat te un format apaisât ¿s perquè, per la ser •» al·lusió a la

redempció, es situa en el centre c!e la predella, i ocupa l'espai d'almenys

tres compartiments. En c^nvi, la Dormició, tot i la semblança

compositiva, a causa del seu valor més narratiu, s'ha d'integrar dins dei

conjunt d'esceiies q'ie formen una seqüència cronològica i que

s'organitzen en els diversos compartiments dels carrers dels retaules.

L'acusada verticalitat d'aquests és el que obliga que les taules tendeixin

als formats quadrats o ais rectangulars verticals.

Ei fe-rm&t circular de tes miniatures s'explica perquè la Dormició se sol

situar cUntre de la iietra G de ¿'oració Gaudeamus de l'ofici de 1 Assumpció
218 £n alguns manuscrits en què l'il·lustrador ha comptat amb tot o mig

nou

* - * "o* ' Que 'o V<efW3fic a »e**«;» xi o oASQpwetxef & partir de* segle W rr»oiss Tassais ea*cuons eicara

to contef"-** perè e W -a n « fou «n e! Gtfjdecr/rus setnbo ndicor qae oauesss es
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foll també es presenta amb d format més o menys quadrat (manuscrits de

la N.L. Oe Londres : Mà. 18193 i Add. 28062) IFlg. 67,681.

3,3.5.2. Personatges: stt»iació.

Des que en època bizantina es va fixar l'escena de la Koimesis. el cos de

Mana es representa estirat damunt del llit. Ja que, segons els apòcrifs

aquesta era la postura que va adcptar Marta en ei moment de lliurar

l'ànima al aeu FIU. El mateix Ps.- Metttó, després de reproduir el diàkg

que mantenen Crist i la Verge. Indica de forma precisa que "Maria s ajagué

al seu llit, donà gràcies al Senyor, i exhalà l'esperit" 2ie, La Legenóu.

Amm . en canvi, només parla de la posició de Maria en el moment en què

es reuneix amb els apòstols per esperar l'arribada de Crist : "Quant Santa

Marta vesec tots los apòstols ajusfáis, ela benesí Jesú Christ e al mig dels

apòf tote ets pausa, e estaven ab làmpeses ardens e ab ciris eremans" 22°.

En les consueles de les representacions dramàtiques també hi ha

indicacions precises «obre com s'ha d'^ceniucar que la M^ria mor. En la

d'Elx les acotacions adverteixen que després d'haver dit tes últimes

paraules "se gtta la Haría, morta" 2ai. En canvi, en la de València, un cop

Jesús ha manat que l'anima surti del cos, assenyalen que " . . . la Maria

incline's en los braço« de tes donzelles, eüa fi, nt com és morta" 222. En

2 ç%ckré del Na* "?QC »9 340
220 Kf\llA2ZEH, NEuGMRD 1977 pog ' 93 E w* "POJSC" qo* * uw ao c«- for «K' ' es
•ronsftymo «r *pœa* en * manu;r'*d* A«iy c» IG coi*dr> d» ¡BAjCt^S i'ÍSj cxjg
170' Record«« qu» pouWro i«wsa, f»pà$ er» ioíi s ho^-o ts1 se»v ' tr «s o«im«rs $«9«$ con a
s.nc«.m a« «ie J3 "cssvCCió "3tí*io«5 c» ' cera c» Vc-azz* au. *st *
fcí «jmckx " ' 982, peg 478.,
22 ' Carwyeto ¡"709 1986 oà$ ¿3

pàg 47
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têt cas, però, les aits plàstiques es mantenen Mels a la fórmula

tradicional i, sense cap mena d'excepció, sempre representen la Verge

estirada damunt del llit.

La majoria de les nostres representacions presenten el ce« jacent amb

els peus orientats cap a la dreta, tal com és normal de veure-ho en les

representación .antlncs. L'orientació contrària, que també compta amb

exemples al món oriental -23. només apareix un 18,32 % de vegades. Totes

les excepcions es concentreu en els retaules i hem comptovmt que, en els

que tenim garanties que la composició del conjunt que avui veiem és

l'originària, la Dormido sempre se situa a la meitat de la dreta d'aquest

moble. Això fa suposar que l'artista orientava l'escena en relació al

conjunt de l'obra. P^rò, no sempre és airl. perqaè altres vegades, tot í. que

la taula de la Dormicíó sigui a la meitat dret? l'orientació és la més

comuna : el cap de Maria a r esquerra (retaule de Banyoles (Fig. 321, de

Castelló de Farfanya (Fig. 541, polipüc de la Morgan L. de Nova York, IFig.

74] etc.*. En aquests casos, doncs, diríem que ha pesat més la composició

tradicional de l'escena que no ras la visualitat del conjunt de l'obra.

La figura de Crist, dreta a la part posterior del llit, fa de contrapès al

cos horitzontal de Maria. Aquest personatge, d* acord amb 1* esquema

tradicional, sol coincidir amb l'eix vertical de la composició, però algunes

vegades és desplaçat vers el capçal. Aquesta variant, però. ja havia

aparegut en Ie& antigues representación- bizantines 224. L'apropament

dels éos protagonistes deu voler expressar, sent dubte, una relació menys

rígida que l'habitual entre un I l'altre i, per tant, més en consonància amb

223 v^geu vVtyT&AW • MPT·'·.ve , ' 931 oóg 139 • '

193: oog " 4 5 - ï 46



269

les paraules que, segons el P*.- Melltó, Crtst va .•'¡rtrçpi à ]& seva Mare :

"Vine. no tinguis por. perla meva preciosa; vine, pitrenta meva. entra a

l'estança de la vida ete-aa; ets exèrcits «Vestíais t'espe-en peí conduir**e

al goig del paradís"<225. L'oifebre barceloní Pere Tu L»ró encara va establir

una relació més càlida entre els dos personatges en fer que n la Dormició

del ntaule de Salas l^ig. 761 Crist acaronés ei rustre de Maria, detall

certament insòlit.

Quart hem parlat de l'esquema compositiu ja hem advertit que hi ha

casos en què Crtst, generalment envoltat de sera<u:.s, .»-e situa per damunt

del grup dels apòstols i Maria. L. Réau ho considera caiactensüc de 1 art

d'Occident 22S, però kt veritat és qiue en el uustri: corpus no he hem pas

trobat tantes vegades. A »»ri dels casos et Be$ei i Filadèlfia que hem

comentat abam, l'altre exemple més wimerenc «is ei retaule de Caroetei

IFig. 52j. La resta (taula d'nlcover ¡F .̂ 291, taula de Canet de Mar [Fig.

531 retaule de VÜaEranca del Penedès IFfg 1D9! CKC.) són obres de molt

m¿¿ avançat el ̂ gie X\r.

Tet i que la presència de Crtst pjicopomp«0 és un dels elements més

característics de l'escena de la i>ormició, ja un el mateix segle X els

artistes occidetitals varen fer alguna representació bvnse aquest

personatge, per així dotar d'un sentit me? assui.ipcíonísta a la imatge 227.

La fidelitat als relais apòciifs i el fet d'establü -se utés clarament tota la

sequence cronològica del cicle són b causa que explica que, durant els

primers temps del gòtic. 1 episodi de la mort de Maria segueixi la clàssica

fórmula oriental. Però. quan al segle XV els artistes s'in te, essen per oferir

ccr:fs de' Neu fastomenf, '990 p«

22* ^AJ "957 oòg 6C8
227 1946, póg 673-674 póg 63 64 72 73 '-964 pòg 54
57
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una représentât'«!» de caire més "realste", altra vegada suprimeixen

aquesta aparició dtvtna i la substitueixen per un major protagonisrae de

1 apòstol Pere que actua de sacerdot oficiant. Només vuit de les obries del

nostre corpus acusen aquesta absència, i, i més, totes pertanyen a la

segona meitat d'aquest segle.

r a taula de la Dormició que es conserva a IL crtedral de València [Flg.

100] pertany a la tipologia que presenta el grup celestial a la part superior

de la composició. Aquí, però, l'ànima d : la difunta és acollida per Crist i

Déu Pare que es representen asseguts de cara a l'espectador, bastant per

damunt dels apòc*ols ocupats en les pregàries fúnebres 228. Com ja

veurem met. endavant, aquí s'ha produït una interferència amb una de les

tipologies de la Coronació que sorgeixen al llarg del segle XV.

Tradicionalment en totes it-s representacions artístiques en què figura

el coi.tefp apostòlic, Pere sol sei un dels apòstols identificable» i, a més. es

troba situat en algun lloc en què destaca. Els mateixos relats

assumpcionistes no deixen mai d esmentar-ne la presència i, fins i tot.

alguns li concedeixen un cert protagonismo Així, en l'homilia de Joan de

Tessaiòriica, quan tots els apòstols ¿s'han reunit entorn de Maria per

esperar l'arribada rte Jesucrtst, Pere eh proposa que el que en sàpiga més

adoctrini tots els familiars i amics que hi ha a la casa. Els seus companys

li responen "V quién (de nosotros) es antes que tú? Nos cdegmremos

extraordinariamente si nos es dado oír ÍLS Instrucciones " 229. En l'escena de

la Dormició, el Hoc de Pere é* al capçal del Uit de la difunta o bé

2 í 8 ̂  \ 3,2O c»e^ Q-e ̂  *e, jjg^ o j£, «j T, p «g» jjj, a=c»'^3 0r iT-Q qy« orb tes *na- pJaoo"$ q^e j

yy * e r%«ej ' Esper ' So>"* « d*v»c hoe* piKOwf fyí»ÍZ^ 982 pa^ 47] À x aqjes* grup ·pcs*ravu
a "lo'cc* POTS « ar^& a «* mwia de a Conyac o f»ço ^eq^«rit e«

19/9 pog 629

.J
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molt a prop • el 65,85 % dels casos de tes otees on Vhem pogut reconèixer

• sovint, al costat île Crtst. De vegades, quan aquest darrer personatge hl

falta o és situat a la part superior. Pere n'ocupa el lloc a l'eix vertical o,

igualment, a la capçalera (per exempte, en ta taula del M.N.A.C., núm tnv

64040 [Fig. 421 en el llibre d'Hores ms. Àcid 18193 de la B. L. de Londres

I Fig 67] o en el missal de la P. Morgan de Nova York [Fig. 73].

El paper especial que l'apòstol Joan représenla en el començament dels

relats apòcrifs comporta que sigui també un dels personatges

identificables en J episodi de la Dormiciô. Igual que Pere, en la major part

de composicions, el veiem prop del capçal, però alguna vegada coincideix,

a més, amb l'eix vertical, per exemple en el missal de la Biblioteca del

Semtoart de Girona I Fig. 62' o en la taula d'Alcover í Fig. 291.

Altres cops es troba en llocs menys destacats, encara que sempre és

fàcil de reconèixer-lo tant pel seu característic aspecte fisic, com per la

palma que sol aguantar. Finalment, convé tenir en compte la tipologia

que ofereixen algunes composicions pictòriques de l'escola valenciana. En

el desaparegut retaule d'Mbentosa (Fig. 27i, Joan. prop del capçal, està

Inclinat amb les mans creuades sota la barba i el cap recolzat damunt del

llit a l'alçada del pit de la Verge, Aquesta situació recorda la que presenta

aquest mateix apòstol en algrnes obres bizantines, com ca l'evangeli

núm. 1 del monestir ölvtron del mont Athos, del st*gle XI. on. segons

Wraüslaw - Mitrovic i Okunev. Joan està escoltant 1 última pregària de

Marta 23°. En el retaule de Rubielos de Mora (Fig. 901 i en la clau de volta

pintada del Museu Diocesà de Barcelona (Fig. 43] Joan apareix altra

vegada en aquesta posició, però en comptes de ser prop de la capçalera.

' pèg 136 138
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ara el velem al costat ato peni». També es et. el r_-taul<- de Sarrión

(València. Museu de Sant Pius) ¡Fig. 1031 i. en el «te Pego (Fig. S4¡ agura

igualment a 1 esquerra de Crist a la banda aels peus del llit. père aquí no

solament mostra el cap. siuó tota l'esquena incurvada. gairebé

horitroEta1 Aquests dos últims casos recorden k figura d'un apòstol, que

en una DormicH de la col.kcció JoHnron de FÜadèliía atribuïda al

florentí Gherardo Stamina, es tomba &obre ei cos de la Verge corn si la

volgués agaikr an*b el mantell 231. Anys més tard, Joan Refcrac i el seu

íaller, en la Donnic*ó del retaule de less Agustines de Rubielos (M.N.A.C.,

num. in. 50621) [Fig. 41 1 i ea les reoUques del Mo.bsu de Sant Pius de

Valencia IFig. 1021 i de Nova Yoik (?) iFig. 75} sitúen Jof*n inclinât vers

Moria amb la mà dreta davant de! pit l subjectant la palma ainh

l'esquerra. Evidentment, tant **n totes aquestes obres valencianes com en

les italianes citades per M.H. Dubreuil. !& inclinació de l'apòstol respon a

un desig d'expressar el t* &?or, de maaera que la relació aaib les antigues

obres bto^ntíncA sembla molt poc probable, especialment s,í considerem

encertada la interpretació que en tan Wratislar? - Miirovic í Okunev.

El tercer apòstol que soi ser possible d'ideíit^lcar és Pau. El Ps.- Melitó

també el cita i especifica "que feia poc temps s'hivia conwrtit de la

círcum-isiò i havia re ou t la missió, juntament amb Bernabé,

d'evangeliîz?! els gentils" 232. Per te seva part, lacopo da Va*aze utilitza el

relat deí Ps.- DionLs "qui fo discipoi de Sent Pau! apòstol" pe/ dir "que. Is

apòstols s'ajusttren tots quant Santa Maria s'adormi, E el diu que y fo"

2 J y '^ ;xtr*o d-« q~»« So" >-z ot"g^e laues^ '9- a 3è i Jamic c ae '3fc«"iad«

o U't3f»"" c"** a« F ore^c o d Ar àrea C'cogtxa „.« a ia v^oao d*¥»c ho«**r &«gj f e! s^oae a a-
*TC'K sca 4«€' ve a'̂ 'o' GIC»> *" e "»u'O a« o Mo se *an* '̂aic îC a a Das ca 3 /•*&& $ ,D^BRE,J .

987 9] t* W cas e»s A te oores t«a' ar*s c TO sor «o ¿00**

" ' pog 338



273

233. Quant al lloc que ocupa, és força variable ; ûe tes 37 vegades que

l'hem identificat. 14 és als peus del litt • la plaça que sol ocupar *m les

representacions bizantines % 10 és més a prop de la capçalera f les 13

restants és en llocs diverse«

Tot 1 que els apòcrifs en proporctóTien més noms, aquests són els tres

apòstols que es poden reconèixer en força represertactons. Sor ïs-ibel de

Villena, tan preocuparia per fcs qüestions 4'etiqueta, diu quî Ma "la primer

va prendre comiat del seu "amat nebot e fill Joan", després del "gloriós

papa sanct Pere" i després de "lo ¿ran apòstol sarct Pau . . . de .1el gran

amador de la creu. sanct Anclrev, e dels altres apòstols' 234. Tanmateix,

aquest darrer apòstol esmentat per )a celebie r»ionja no l'hem nas pogu*.

identificar ta cap de les nostres oores, però, en canvi sí que en quatre

d'eües es destaca i apòstoi Jaume. Ens reférete, és clar, als retaules de

l'arcàngel Gabrtel de ta catedral de Bé^celona i Flg. 341, i als procedents de

Guimerà IFig. 10511 la Çxwera IFíg. 106), £vui al M. E, de Vic i al ¿t Sant

Llorenç dr Monmys.ing. 911 Là Legenda Áurea lamLé l'esmenta al costat

de sant Pere, però altres autors consideren que sant Jaume ja havia mort

i que apareix en cl moment de la Doanició Juntament «mb el seguici de

sants i patriarques que acomipanyti Jesucitst, Així he explica ^r^iicesc

Eücjnenis, que assegura que ja feia prop de dotze anys que havia estat

Odrtirttzat 2i5. Tant Eitómenls com Sor Isabel de Villena fan parter

aquests apòstol amb la seva mare, María Salomé, una de les "germanes"
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de Mario. detaT que també acull el drama «e Valencia 236

Eia quatre retaules que hem citat mostren i apòstol laume amb barret

ae pelegrí t sitvat enmig de to resta de conipanjs, de manera que no té res

a veure amb aquesta versió que oíeieixen els literats. El fet que els pintors

l'hagin volgut destacar potser no rerpon a altra cosa que a la importància

que tenia el seu cuïte en tot rOecklent euro|X?u 23?.

Si tenim en ccmpte que hi ha narracions cuc expliquen que l'apòstol

Tomàs va arribar a Jerusalem quan els seus companys Ja havien sepultat

el coè de Maria, és lògtc suposar que aquesta absència e* volgués fer notar

;a l'escena de la Dormició. En analitzar les obres del corpus hem

comprovat que el nombre predominant i'apostols assistents a Tacte és el

clàssic de dotze (34,93%). Onze, el nombre significatiu pel que fa a

l'absència de Tomàs, apareix •m un 25,30 % de les Dormictens. En canvi,

en un 28,91 % de casos n'hi ha menys d'onze i. només en un lo.£»4 * n'hi

ha més de dotze. Creiem que, encara que ei percentatge d obres en què els

deixebks són onze no és gaire ekvai, és suûelent peí demostrar que prou

sovint hi havia la voluntat d al·ludir a aquest episí>di del teal d alguns

relats assumpricnistes, entre altres, la Legenda Áurea i els dos reials

catalans ^.uübcats. un per Carreras Candi i 1 altre pel canonge CoUeM 238.

De vegades, perú, l'artista té problemes de falta ci'espai i ha ri adaptar el

nombre d assistents a les possibilitats lomposiüves. N és un bon exemple

el capitell del claustre J Eina [Fig. 59], en què només hi ha representats

y!'_£MA 1(5 ò »35 345 34? fco^» o*S4*íTvcio''«o v*jte«:ò '98^ ¿5 A-g^n
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£K ** cra*nc o E« jotme és ̂  o* s T«
pòg !

2 3 S pe, G4A í0 Ol$ ¿roft̂ ^ .itC.'gn t, "W*." *• nr&, w» e1 4 E.* ¡ÍV^ASS|P, 1 ̂ 84 8 2 S



275

quatre apòstol» o aigunes il·lustracions de amuiMrite. com els dos de

Girona (Arxiu (le la catedral (Fig. 61] i Biblioteca dt' Seminan trig. 621.

De tota manera, també hi ha caaos en qué, tot 1 ia o^nca d espai, es

procura représentai el nombre que es creu necessari mitjançant an font,

d'aurèoles darrera dels personatges de primer pia. Així. en el Soctunentorf

de Sant Cugat del Valles, m 1'A.C A. [Fig. 33), darrera del llit de Maria, hi

destaquen clarament Crist, Pere i dos apòstols mos. però, entremig i per

damunt dels seus caps, se n poden arribar a comptar fins a vuit, de

manera que en total n'hi ha onze.

En poques ocasions els assistents són més de dotze i en els casos en

què ca sobrepassa aquest nombre s'utilitza el recurs de figurar aurèoles

darrera dels caps dels que són més visibles. Aquesta es la fórmula que va

segair Jaume Ferrer en retaule de la Paeria de Lleida IFig. 65!, on el

nombre a'assitents a la Dormido és supertoi rl de les escenes de

l'Ascensió i la Pentecosta que hi ha a k mateixa predeLla.

Quan hem parlat de l'esquema compositiu ja ens hem referit al nou

sistema d? distribució de ! apostolat, que s'totrodueít a partir de mitjan

segle XTV : coLtocar algun apòstol assegut a primer pla. davant del Uit de

la Verge, Segons M.H. DubreuÜ, ei model deu provenir de l'escena del

Plany pel Crtst mort de te capella de rArena de Pàdua *3i. En els Ja citats

retaules de Sosera (M.N.A.C., bum. in. 15916) i de Palau de Cerdanya,

entre les obres més primerenques hi podem afegir la il.lustrado del

de i Arxiu de la Catedral de Girona (Flg. 611 Des de final del

XIV, aquesta formula s'introdueix especialment en tes obres valencianes

, re taules de Vilaírrmosa !Fig 1071. Collado (Ftg, 551 i altre» de mes

2**9DUS«E'Jt 1{?87 pàg 10-K
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avançades) 1 a partir del aegie «egûent esdevé el sistema usual.

L'arttete sovint disposa aquestes figures d'esquenes a l'espectador, cosa

que aprofita per treballar especialment ei plegat dels mantells, que

embokailen els personatges • .¡tie cauen tot estenent-se àmpliament pel

terra. En aquest senti», constitueixen uns dels millors exemples la

tl.lustració del Brmiïaui (M rel Martí (París, B.N., ms. Rothschild 2529>

(Flg. 831 i cl retaule de la capella retoi de Barcelona (Museu d'Història de

la Ciutat! IFig. 44).

En el retaule que es conserva en una col·lecció prfvada de Roma [Fig.

891. a l'extrem superior dret. s'hi ha representat un grup de personatges,

com a mínim dues dones, però Lom diria que al seu darrera n'hi ha algun

alore sota d'una arquería, que ens recorden les flgisrrs femenines que en

les composicions bxantiaes contemplen la Koimesls des de les finestres

d'uns **dfficis 2*°. Quan heui comentat l'escena de l'Anunciació ja ens

hem relerít a la presència de dyes dones i a com alguns textos apòcrifs

parien d'unes donzelles que vivien amb Marta. D'altra banda, els relats

també diuen que a la casa de la Verge, no solament hi varen a »Tibar els

apòstols, sinó u^uilxr jjarems i amics.

Tenim una altra obra en què üunbé hi ha dones, tres, i, en aquest cas,

en el centre de la composició, enmig dels apòstols. Ens refereïm a la

Dormirte que formava part d'un retaule de la col·legiata de Xàtiva i que

avui es conserva, desmuntat, ml M.N.A.C. (num. lav. 24121) ¡¥i¿ 391.

D'aquestes tres dones, dues van vestides amb una toca blanca i uns

mantells foscos que cls tapen el iront, LA tercera, en canvi, porta un

s 7 ú c 'm e w1"**- ¥«9*» WRA~ b>»AW
CXjNtV 93' poa * 38 '3v 144- "4 f 46
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vistós mantell vermell que 11 rellisca del cap, cosa que permet

d'emreveure'n una llarga cabellera rossa. La presència tan destacada

d'aquests pci-sonatges femenins, especialment el darrer, ens recorda la Vita

Consti de Sor Isabel de Villena, on l'autora, després d explicar lambada

dels apòstols, ^onta que "Tantost fon aquí Magdalena e totes les altres

manetes e deuotes dones e los dexebles que en la ciutat de Hienisakm se

trobauen" 241. Però és que la Ü.lustre escriptora no solament n'anuncia

l'arribada, sinó que després dels capítols CCLXXXDÎ i CCLXXXHII en què

la Verge ha pres comiat de tots els apòstols, la rúbrica del següent,

CCLXXXV. indica "Com la amable Magdalena supphca ab grans plors la

Senjora que li plagues péndrela en sa companyia; e sa mercè, ab gran

amor, pres de ella comiat . ." 242. Després, en el capítol següent s'explica

"Com la Senyora pres comiat de ses germanes*, que encara que no digui ei

nom. hem de suposar que es tracta de Maria Jacob*», ja que l'anomena

com la mare de sant Jaume i sant Joan, i Marta Sato. ¿43, Certament,

hom diria que l'aspecte de les tres dones de la taula de Xàtiva pot

correspondre's amo la tipolof <a que generalment presenten aquestes

companyes o párenles d* Ma^a en les representacions artístiaues de les

escenes de la passió
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La iaula do la Dormido que es conserva a la National Gallery de

Londres ¡Fig. 70] conté un personatge especial. És un firaré amb l'habit de

~olor fosc que està agenollat a primer pla, d'esquenes a l'espectador,

entremig de dos apòstols també agenollats. A part de la indumentària, hi

ha dos elements més que ens indiquen que es tracta d'uoa persona

contemporània a l'obra, probablement el seu donant: un, que, a diferència

deb apòstols, se l'ha representat sense aurèola i l'altre, que s'ha figurat a

una escala molt més reduïda, a fi que quedi clara la seva condició de

personatge no sagrat. De ies seves mans penja un fllacteri amb la

inscripció següent: "Trahe me post te osumpûo Morte ". pregària que sembla

confirmar el caràcter vouu de la taula 245.

A més dels personatges que s'han reunit a la casa de Maria per

acompanyar- la en el seu traspàs, en moltes escenes Cri«>t baixa

acompanyat d'un seguici celestial. De fet, en les composicions bizantines.

no hi so! faltar l'àngel, o àngels, que se li acosten per recollir l'ànima i

portar-la al paradís 246. En les representacions gòtiques, deixant de

banda algunes excepcions els àngels solen tenir el paper de simples

acompanyants. Tots els relats mpòcrtfs, però, esmenten la presència

d'aquests esters espiritual? AM, per exemple, el Ps.- Joan Evangelista

diu que "se presentó Cr.sto sentado sobre un trono de querubines. Y
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mientras todos nosotros estábamos en oración, aparecieron multitudes

incontables de ángeles, y *A Señor (estaba] lleno de majestad sobre los

querubines" 247

El text que acabem d'esmentar no solament parla d'àngels, sinó també

de que n* bins. Aquest orde d'éssers celestials, que encara més que

querubins són serafins, 24S també apareixen amb molta freqüència en les

representacions. Situats entorn de Crist, amb els seu color vermell

ressalten la presència de la divinitat. En el camp de la pintura sorgeixen

peí primera vegada en les obres valencianes del gòtic internacional

(retaules de aarrión del Museu de Sant Pius de Valènc'a (Fig. 103J.

Alben t osa (Fig. 271, etc.}, però abans Ja es mostren en l'escultura

encerclant la figura de Crtst del retaule de la catedral de Palma de

Mallorca (Fig 781, una obra de la segona meitat del segle XIV. Més

endavant comentarem com de vegades formen una orla a l'entorn de la

mandarla on s'inscriu Jesucrist

La Legenda Áurea comença a descriure amb aquestes paraules

lambada de Jesucrist "En aviro de la .iii.a nuyt Jhesú Christ venc ab

tots los àngels e ab los patriarches e ab los màrtirs e &b los confessors e

ab lo cor de les verges. E tots els s'aordeneren davant lo lit de la Verge,

tots cantan e iausan Déu autament" 249. Aquests seguici celestial tan
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variat és el que veiem representat en els retaules de Slxena (M.N.A.C.,

num. tov. 15916) I Fig, 381 del convent del Santo Sepulcro (Museo

Provincial de Bellas Artes de Saragossa) (Fig. 93) i de 1 església de Collado

[Flg. 55]. En cada un d'ells, àngels, verges (à Collado hi manquen) i

patriarques de l'Antic Testament formen un grup compacte al voltant de

Crist i obliguen alguns apòstols a desplaçar-se cap a la part artertor del

llit 25°. Aquesta fórmula, utilitzada per la pintura italiana (per exemple,

en la Dormició de Giotto del Staatliche Museen de Berlin i en la de Sa pda

de Siena de Duccio) sembla que no va tenir gaire fxit en el nostre pais, i

només en la taule de la Dormició d'una col·lecció particular de Canet de

Mar (Fig. 53). ja del tercer quart del segk XV, hi tornen a aparèixer sis

patriarques que flanquegen la figura de Crist, situats tots per damunt dels

obe."*1 seo1' 3CQC cv o ; "oc K V'o se«: cv3*r'G".3w*í c*o*ff%s e*" 3e"€*3 " " € * or*~3 'e 3er

D^es* ' c 5 6 ce 5 2¿

'•-C Ca *e" • e' cc"-c*e 3_>e -z r $'o"oc'3* 3 "3 es'ODe" cc-^ex o-s e^~e es a,'2's d as^as'es aja*re

oo'es ,. „- ce soc^e '̂aca es 3 "x cy .?— 3e SO-AD SeouC'c e*" e vts's··v*' » "'c Va»* - ae
Aoa1*' ccya~ isc* 3 33-es* ~ortr> cc^ri a^s e av' ra 3 r^cgs* ^- *o.r"^ ~¡ D"to*,3w~"e Se~
3 co^o'e e aa^es* 'e*a, e G~? C„ **,CC.!:A ?¿¿ oag i¿ re Ä DU*" asjjes'c cc*a pe'

"ao~s es* s'a-eï e re*3*e ae DD3> se 3erda'»'C ^"^c a·'C^ ' 3 -"3*ex D^*C» c 3 PCS i3 3-a^*
3 *3*3u e ae S *e'a cc"3 cos*e,333 pe 'c^De co^a^aao* oe ^c'es" r siois CO*I$ÍQ e*" 3 **sc' DC D

^" f *\ ^*\ » ?*< t "̂  '̂  Q
C D" **~@* £ vC 3** Cw * 3 ^3^"^0 C/€ffí3 \^:^^ *x. °/^*

„«CDOT4Ce«co 3üO«ar c e"**e 33u6s' r "*r' ó se- gc*~*s 5«fc G ^ ' ^ v^ oog v oesc'es
3 -,*• 3"or"~ -^es"e 3e S *e'<3 3--S DO*sef oas'.o ae^"c3"^e s^c *"3'cssc e ger>~3 g"ar ss 3
r ssag3 ae s 5e'r3 3^33. ^CD£A 986 oa§ 5 52 V,ÉJ 'ece'̂ ier·* R Ace» aa^aca 3

*o. e* ae s ge^a^s Se"3 *3 -ot3' es -e^ " see' c es a été*"***»* ae s so »a A,CCV ?/es*'e se Sa"-c
Cocms * ' ?Ç2 cao 2¿' 2¿^> : "<3"%e^f e '««a *̂ î * OVL escc^servas «o«s 3 ae Co aoc
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apòstols» que vetllen la Verge.

Pel que Si a tes verges, no s'han de confondre amb tes dones que hem

vist abans en la taula de Xàtiva. Tant per l'aspecte finie, per la

indumentària o aim per la situació és evident que formen part del grup

celestial i no tenen res a veure amb tes companyes de Maria 251.

Per acabar amb aquest apartat dels personatges celestials, només queda

remarcar el bust d'un patriarca o profeta que vola per damunt dels

apòstols de la taula de la Dormido del museu de Filadèlfia (Fig. 60j.

L aurèola poligonal que n'envolta el cap és allò que l'acredita com 3

pet.*onalge de l'Antic Testament, i el filacteri que aguanta amb les mans

fa pensar en la possibilitat que sigui un profeta. Malauradament, cl text

que hi ha inscn , i que molt probablement ens en donaria la solució, s'ha

perdut en bona part i. per tant, no hem pogut identificar-lo 252.

La Koimests era la imatge plàstica de la festa que celebrava l'entrada al

cel de Tànima Jt Mrria. Per això aquest "personatge" és el centre d'atenció

de l'escena i continua essent-ho almenys fins a tes acaballes del segle XV.

quan l'interès per un tipus de representació més realista bandeja els

elements celestials en benefici d'un major detallisme costumista.

En la majoria de casos la figura de l'ànima sol ser a les mans de Crist,

és a dtt, que Ja forma part del grup celestial, cosa que indica la glòria que

l'espe^-a. Només en una ocasió, al retaule de Sant Llorenç de Morunys

(Fig. 91}, l'ànAma és elevada per dos àngels per damunt delr, caps dels

serse que s'hi hagi representat Jesucrist. Més endavant Ja

"¿ ̂  V Deco' pe-*é c*«. c»e «o- «s **es ¥«*§*$ a¿9 segc**% o íegerda Aj-wc va **• re··'s* e cos

deMora'DLCCX '987 pàg 332'.
¿"2 _ ge Sora«ga. o-o au« OG«I«ÄI Dcff**»có **•»» tro raneta coíicgrafca Véante- hgsa va'or·
,o ato Zcfemsa c* -c na oogj» «g * • t ode' qu« ooer a »' Dov i a-"t w- "
œa o Soierie s··no v" Tagir^i« a* Cà»*e Cones i«gi5 te- (í o c»« a a
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tindrem ocasió de parto de l'aspecte que presenta.

3.3.5.3 Personatges: actlvltai i expressió

Alguns estudis iconogràfics asseguren que en l'art bizantí la Verge de

l'escena de l& Donnictó sempre es representa morta, meutre que l'art

d'Occident la figura agonitzant 253. Aquesta aíLmació només és vàlida, si

per art d'Occident entenem les obres realitzades a partir de ïa segona

meitat del segle XV i, encara, més concretament, pels artistes nòrdics 254.

Si passem revista a les Dconicions franceses i italianes, des de les més

primerenques fins a les del final del gòtic, observarem que la major part de

vegades segueixen la típica fórmula bizantina : la Verge estirada en el llit

amb els ulls tancats i les mans creuades damunt del ventre o del pit.

Aquest és l'aspecte que ofereix la figura de Maria en totes tes

representacions que hem anaLtzat, excepte en dues. D'aquestes, la

primera, cronològicament parlant, és la taula del museu de Filadèlfia [Fig.

60], una obra atribuïda a l'arünta Marçal de Sax, un dels introductors de

les tendencies flamenques en la pintura valenciana 255. Aquí, la Verge,

amb els ulls encara oberts, està estirada damunt del llit, amb la palma

entre els braça*, mentre un apòstol li agafa la mà per ajudar-la a

aguantar una candela. La segona, és lat taula de Xàtiva del M.N.A.C., Ja de

final del segle XV. lambe aquí la variant rau en el fet que Maria mostra

253 3W-* '950 pag 52 "55 PEA.. 957 oàg 607
etrne-* e-i «»-«lo.«, a,* c'a 3i>' ae ja» ve.- C eve ve-» e*c ser -rol* •o-ac'·s
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els ulls oberts, però continua mantenint la matrixa postura Jaeent que en

la resta de les obres.

Aquesta imatge de la Verge Jacent es va Independitzar del conjunt de la

representació, probablement per raons litúrgiques. Ató, a partir del segle

XIV, era freqüent que a tes esglésies hi hagués una Imatge escultòrica

d'aquesta tipologia, la qual el dia 15 d agost s'exposava al i.üg de l'església

perquè pogués ser venerada pelt> fidels. Popularment es coneixia amb *1

nom de "Mare de Déu morta" 256. La que es conserva a l'església de Santa

Eulàlia de Palma de Mallorca (Fig. 81 ] té les mans Juntes a l'alçada del

pit, els ulls tancats i el rostre serè, talment com si dormís 257.

Tampoc la figura de Jesucrist poicopompc no es presenta amb gaires

variants. La diferència radica er si agafa l'ànima amb una mà o si ho fa

amb les dues. En el primer cas. la figúrela és a la mà esquerra, centre

que amb la dreta beneeix el cos difunt. Només una obra s'escap? d'aquest

model tan repetit : la taula de la Dormido de la col·lecció particular de

Canet de Mar IFig. 53). Aquesta és una de les composicions en què Crist

és situat al centre df. la part superior, seoarat del grup terrenal per un

núvol de contorn nstonej?.t. L'ànima, que ha sortit de la boca de la Verge

Ja difunta, queda a l'?lçada dels caps dels apòstols. Just sota de Jesucrist.

que amb tes dues mans li està posant una corona damunt del cap.

Aquesta 's una fórmula que Ja s navia utilitzat en època romànica,

tanmateix, durant el gòtic, va ser molt poc freqüent. De fet, però, la

solució que ofereix aquesta pintura no està gaire allunyada del relleu de

fusta de la catedral de València [Fig. 100!, on, com Ja hem indica'.

1 CXN'L 19'6 peg 368 370 V«ge. <a~öe ¡95 peg 08
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l'ànima és acollida per Crist i Déu Parc. En tot cas, la diferència està en

el fet que en aquest relleu Ja porta la corona. Per això nosaltres creiem

que totes dues Dornücions han pres elements de l'escena de la Coronació,

encara que de tioologics diferents, amb la finalitat de .suggerir la, i així fer

més evident la recompensa que rep la Verge quan arriba al paradís

Malgrat que la Donnició sigui la il·lustració que es refereix a l'arribada

de Maria al cel, no deixa de ser una escena de caràcter funerari. Per això,

al llarg del temps, sempre es representa els apòstols amb expressions

Jok»rose¿. Les maneres de manifestar aquest dolor varia d'acord amb les

èpoques i ¿jrab la destresa dels artistes, però bàsicament són 1res : rostres

rompungiís. mans a la galta o al pit i la cara tapada per un bec de la

roba.

Pel que fa al primer recurs, *a major part de vegades els artistes l'han

passat per alt, entre altres raons perquè, en general, s'interessen per

solucions més efectistes.

Des d'èpoques primitives,, una de les fórmules més utilitzades per

figurar la tristesa i el duior d'un perscoatge ha estat represcntar-lc amb

una mà clavant del pit o de la cara Algunes çie k& Dormicioo«» més

antigues del nostre lecuii com la del capitell del claustre d'Elna [Fi?. 59]

o la del mi* ral de 1 església del Bruc (Fig 49], Ja pi ¿sen ten un o dos

apòstols en aquesta actitud. Altraoierc. es un recurs utilitzat d'una

manera especial peto escultors »retaules d'Alosa [Fi? 28], de Begot ¡Fig.

46], del museu d'O»ca (Fig. 761, etc ja que resulta un sistema vistós i

que demana molt menys detallisme que no pas el primer. Hom pot

constatar que moltes vegades l'apòstol representat d'aquesta manera és

Joan. En tenim exempt ben representatius en la il·lustració del Breviari
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del reí Martí (Parts, B.L., ms. RotchschÜd 2529) IFtg. 83}. OB Joan es

recolzà al capçal del lilt i té una mà a la gaita; eu la taula de Canet de

Mar [Flg. 53], i en el retaute procedent de Rubíetos de Mora (M.N.A.C..

num. in. 50621) í Fig. 41], on aquest apòstol apareix inclinat cap a la

Verge amb una mà al pit. Creiem que hi ha dues raons per justificar

í actitud d'aquest personatge. Prunera, com ja hem dit en altres ocasions,

perquè, segons els textos apòcrifs, Joan té un paper destacat en aquesta

història. En aquest sentit recordem que és el primer apòstol que arriba a

la casa de Marte i que. qnan ella l'assabenta del que ha de succeir,

s'entnsteix molt i plora. La segona respon a una qüestió de tradició

artística, és a dfr, ia ftgura plorosa o adolorida de l'apòstol Joan és

característica de les representacions del Calvari, on fa pendent amb la

Verge. Probablement es va considerar lògic adaptar aquesta tipologia de

l'apòstol predilecte plorant la mort de Crist en l'escena de la mort de

Maria, que, segons tes paraules del Crucifica., era k seva mare.

En les representacions bizantines no és estrany de veure corn algun

dels apòstols plorosos s'acosten un tros del mantell a la cara. talment

com sí s'hi volguessin eixugmr les llàgrimes 258. Les Dormicioas

d Occident continuen usant aquesta fórmula que en l'època d»l gòtic

interr/icional sembla que esdevé especialment característica. M.H.

Dubreuil n'assenyala un precedent en una iainiatura de c. 1300 d'un

Obre d'Hores fet a Maestricht (avui ms. Stowe 17 de la B,L. de Londres)

25t Les primeres obres del nostre recull que l'adopten són de l'escola

valenciana : retaule d'Mbentosa (Fig. 271, de la col·lecció Muñoz (Fig. 36]

de Barcelona, de la coLtecció Cords de Nova York (Flg. 711. de Rubielos de

CXJNEV '93 ' pog '38 5~scf ««emob «s Per^ccns aes
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Mom i. .w. 90] i de Santón, avui al Museu de Sant Plus lie Valencia ¡Fig

103). A Catalunya, només Ramon de Mur cl va utilitzar, per et ft de

maneia molt ostentosa, en la Dormido del retaule de Guimerà (avui al

M.E.V.) [Fig. 1051.

Fins ara ecs hem referit a l'expressió dels apòstols que vetllen

Marta. Respecte a la seva activitat, podem dir que, en general. í»c-k

representa pregant, cosa que s expressa, o bé per la posició de les mans. o

bé pels llibres que aguanten. Quan aquests llibres són oberts, de vegades

tenen l'escriptura simulada, però d'altres ü pintor hi ha inscrit textos que

ens peimeten d'entendre quines eren aquestes pregàries que feien els

apòstols mentre vetllaven la Verge. Bàsicament les podem classificar en

dos grups : psalms i súpliques

D'entre els psalms hem pogut identificar els següents :

Fs. 6, 1 -2 . "Domine, ne in furore tuo argua ¿ me. Mísererr mel Domine.

qunntam tnßimus sum : sarta me Domine, quûntam conturr* Jta sur« ossa mea

". El primer versicle CG en ei llibre de l'apòstol assegut a la dreta de la

Dormició del retaule de l'església de Montsio de Palma de Mallorca (Fig.

791. i tots dos complets en el de l'apòstol de i'e^querra del retaule de la

Bovera (M.E.V.) [Fig. 104J.

Ps. 50. "Miserere mei Deus, secundun rrtognam rnisencordiam íuani. Et

seciíndum multiîudinem míserattonum tuanim dele imquitatem meam ".

Aquest es troba igualment en els dos retaules anteriors, en el de Palau de

Cerdanya (Flg. 771 i en la tauia del Museu Mares de Barcelona (Fig. 451

(apostóte de la dreta). Tot i que la lectura es ía molt difícil, probablement

deu ser el mátete en els retaules de te catedral de Barcelona (Flg. 341 i en

el de Vüafermosa ¡Fig. 107].
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Ps. 112, l, 4. "Laúdatepueri Domini-m : laúdate nomen Domini. Excelsus

super omnes gentes Domínus, í't super cáelos gloria eíus ". Només l'hem

sabut veure en la taula de là National Gallery de Londres í Fig. 70J.

Ps 113. l - 3. "In exitu Israel de Aegypto. domus Jocop de populo bárbaro.

Facta est ludaea, sancttflcatio élus, isra» ( poîestas élus. Mare ufdii et fugit :

¡ordanis conüersus est reíromum " Aquest és el Psaln? que segons els

mateixos textos apòcrifs, concretament l'homilia de Joan de Tessalònica,

el Ps.- Melító i La Legenda Aureli, varen entonar els apòstols quan es van

dirigir cap a la vau de Josaíat per em errar la Mare de Déu Els tres

versicles són repartits en els tres llibn s dels apòstols del retaule del

mestre de CnbeBs (Nova York, Métropolite ji Museum) IFig. 72]

Ps. 129, l - 2. "De p;fundis clamavi ad t? Domine ,• DomirM exauci vocem

meom. floní aures twae íntendeníes in voct.n deprecatíonts meae ". Dos deîs

llibres dels apòstols del retaule precedent <iel monestir del Santo Sepulcro

(avui al museu de Saragossa) [Fig. 93] es reparteixen aquest text. També

el podem llegir en el llibre de l'apòstol de a dreta del retaule d'Albentosa

IFig. 271, en el de i apòstol de lesquerra dsl de Sarrión (València, Museu

de Sant Pius) IFig. 1031 i en el de i'apòstol Pau del de Guimerà IM.E.V.)

(Flg. 1031.

A la Dormido de Palau de Cerdanya ÍFlg. 771, Joan, assegut prop del

capçal del llit, llegeix el Magnificat, el cant de lloança de la Verge :

"Magnificat anima mea Dfwnlnum . Et exulta >it spirifus meuj in Deo salutarí

meo".

En l'afartat de súpliques hem de remarcar primer la inscripció que hi
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ha en el llibre de l'apòstol assegut a la nostra dreta en el reíaulc de

Sixena (M.N.A.C., nuïn. inv 15916^ (Flg. 38). "Bénigne consolador a tu fas

preguéríes per aquells qui estan en pecat". La pregària és una mostra del

paper de mitjancera que s'atribueix a la Verge, ja que no va adreçada a

ella, sinó a Deu. D'altra banda, és l'única vegada que el text apareix escrit

en català.

No ens ha estat possible poder identificar la inscripció de! llibre que

duu l'apòstol assegut de la taula d'Alcúdia [Fig. 30], però per alguna

paraula solta (Virginia Mater Dei . . . Manae } deduïm que també es deu

tractar d'una súplica a Maria.

Finalment, en la taula de l'església de Santa Eulàlia de Palma de

Mallorca [Fig. 80] hi ha tres apostóte asseguts a primer pla amb els llibres

ostentosamení oberts cap a 1 espectador. Els textos que reprodueixen són

els stgüents:

al'Sancta Marta, succurre misera,, iuua pustíí&rtímes, reçoive ßelbi^es, ora

[pro clero), {intercede pro pjopulo. l/nteruenl proj clero, intercede pro devoto

Jemineo sexu, senttant orones fu urn iuvamen quicumque a glnosjcunt íuam

Jestivttatem ".

b)"Concede nos, /amutos ItuosJ, quaesumus Domine Deus, perpetuam

mentis et emporis saktòem gauáere et gloriosa semper Vtrginls /íniercesstone,

apreseiüiltbemrítristtiiaetetemapeTfruitaetitia]".

nobis. Domine, twius dieijestiviîas opem con/emt saíutarem,

in qua sancto Dei GenUrtx mortem subí»' temporalem nee tarnen mortis

r&xtbus deprimí potulf quae Filiwn iuurn Dcminum nostrum de se genuií
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Tots tres textos són oraalons de la feste de l'Assumpció. La prunera és

una pregària adreçada a la Verge que consta ^n ur mressior»a/e de

l'església de Tortosa de la primera meitat del segle XIíI. La segona ja

apareix en un sacrameniari del segle XII, també de Tortosa 261. Quant a

la tercera, és la ja comentada VenerurUo, una de Ics oracions de l'ofici de

l'Assumpció més característiques de l'edat mf,tj ina.

En algun altre cas la inscripció era massa borrosa i no hem aconseguit

identificar la, peí exempi, en ¿I retaule d Albentosa {Fig. 271 i en la taula

del Museu Mares (Fig. 451.

La lectura d'aquests textos ens permet d'acostar-aos al sentit que es

donava a la representació d'aquesta escena. D'una banda, els psalins.

pràcticament tots corresponents a l'c.íici de difunts, la relacionen amb la

litúrgia funerària pròpia de l'època. De l'altra, les pregàries i oracions

ressalten que la figura de la Mare de Déu. un cop ha pujat a la glòria.

exerceix d advocada de la humanitat. Aques1 segon aspecte és el que es

destaca en el drama de Tarragona, on. mentre Jesucríst se'n toma al

paradis amb l ànima de la seva Mare, els apòstols entonen l'estrofa

següent :

"Mare de Déu, membre • t 'te nós.

qui vas ab ton FUI piados,

e guaida * ns en est món dotent

qui és ple de tan gran turment" 262.

1976 » í1' póg 82
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En algunes obres ucl segle XV .«'ha volgut simular un ceit diàleg entre

els apòstols. Ho veiem, per exemple, en el retaule del Conestable del

Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona l Flg. 44], en el del museu de

Kansas [Fig. 64j, en la taula procedent de Xàttva (M.N.A.C., num. ta.

24121) IFig. 39), etc. En l'apartat sobre els atributs tomarem a fer

referència a aquesta qüestió.

Pel que fa a l'actitud de l'ànima sempre és* la mateixa s'adreça a

Jesucrist amb 1- s mans juntes, corr si estès suplicant o pregant. En UP

sentit general podem entendre que es tracta de la típic? postura humil

que aciopta la Verge en les diverses escenes de la seva vida. Però. d'altra

banda, algunes indicacions dels textos deixen entreveure una

interpretació més concreta. La Legenda Áurea, seguint altres apòcrifs

anteriors, explica que, quan l'àngel es va aparèixer a Maria per anunciar-

li la propera mort, ella li va suplicar que la deslliurés de veure cap esperit

maligne 263. Sant Vicent Ferrer, en un déte sermons de la diada de

l'Assumpció també ho esmenta i. a més. específica que "no *u demanave

perquè • Is hagués paor, mas perquè no volle veure tanta abhominació"
264. És possible, doncs, que aquesta expressió d'ansietat i súplica

adreçada a Crist, almenys en un principi, volgués reflectir aquella

temença que la Verge havi« manifestat a l'àngel.

3.3.5.4. Personatges: aspecte fisto i indumenarta

L'aspecte fisic que presenta Maria ve donat per la indumentària. Ja

2o3KNlAZSH NEUGAAO '977 oòg !9Í
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hem indicat com alguns relats apòcrifs expliquen que després de

l'Anunciació Marta es v* posar els millors vestits per esperar el moment de

Jü mort265. En realitat en les obres on hi ha altees escenes de a vida de

Maria aquest canvi no se sol notar cms, almenys en aquest sentit de

"posar-se els millors vestits". En la Donació, la Ve-ge sol portar la

mateixa indumentària que en les altres escenes, només algú t detall li

confereix un aspecte més apropiat al caràcter funerari de la repr sentado.

D'aquests elements, el més utilitzat és la toca, una p ça de la

indumentària femenina, característica de tes dones d'edat ava cada. Per

això santa Anna la porta sempre, ja que ja era moit gran quan ^ * infantar

la Verge, o també santa Elisabet, la ru^re de Joan baptista. Maria, de

vegades en porta en les escenes de la Passió, no tant perquè ja sig ji una

dona vella, sinó perquè a causa del dolor que sofreix es vesteix com si ho

fos. Quant a la Dormido, s'hi poden tenir en compt'· tots do,1 aspectes.

D'una banda, Maria ja era d'edat avançada 263, però, de 1 altra el fet que

l'escena la representi difunta, és el que acaba de ier veure la necessitat

d'aquesta indumentària.

L'altre detall funerari és la manera de portai posat el n antell. En

algunes de íes representacions li embolcalla el cos i, a més, L tapa tot el

front. També en ics escenes de la R 3síó moltes vegades la veiem vestida

així. Sobre el color, la major part iie vegades continua e sent blau.

265 Sóf, gi ps. nfaf?¿¡ e1 Ps Josep 2 Mm0«ea ¿' ífespassamer>? DUO' ço* oe canonge Ca*e'l

Recordem que en canv t1 «ex* de Careros Conti du» qu« es va posar vestit» de s«pul*üfa

266 Moto tgxfos fan r*%rè*icia a ' «da» ay« %^o Mono aaor rebé «o « o«t'ctO ce *o 'no*1 E
(ocopo da Vorczz» ®n porto i comensa com «ts ajtoa «D «A3« a acord entw »b ió qu« u«
vtsqté s*ef*rt« onys i off^f nc^és c<r^aan»3-^ou (<N.AZ2H NEüGAAÄD '977 peg '91',
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Altrament, depèn ée l'època o del pressupost de 1 obra que el mantell

tingui mes o menys elements decoratius : orles daurades, estampats. . Les

obres relacionades amb el taller dels Serra són tee primeres que el figuren

de brocat, però són especialment ics d'avançat el segle XV aquelles que

donen més importància a la qualitat de les teles. En aquest sentit, són

representatives ies pintures del iaü>r de Joan Reixac o de Pere Garcia de

Benavarri.

La indumentària de la Mare óz Déu morta que es conserva a l'església

de Santa Eulàlia de Palma I Fig. Si] respon c. aquestes característiques. Al

cap, hi purta una toca i al cos una tánica de brocat. El mantell és daurat,

amb el revers verd. L'orla d'aquest és formada per una sène de cercles

tangents amb una estrella inscrita i un caparró d àngel, molt exempí. en

el centre de cada una. Aquest últim detall semblà que tingui una relació

directa amb la inscripció que hi ha en el cmgol que li penja de la cintura :

"Marta Virgo exaltóla est super choros an§w'îc»riim ad caeíestíu regna.

-AUeiuya.." Es tracta d'una de Ics antífones més divulgades de l'ofici de

l'Assumpció, la qual posa l'èmfasi de la diada en la reialesa que ha assolit

Marta267.

La figura de Jesucrist, pel que fa a la indumentària i a l'aspecte físic,

no ofereix tampoc gaires variants. Sempre va vestiv amb túnica i mantell,

generalment de colors contrastats De vegades, té el mantell agafat amb

una fibula éavan* del pit, cosa que U dóna l'aspecte d'un gran senyor

(retaule de Banyoles (Fig. 32i, Cornellà de Conflent [Fig. 56), taula

d'Alcover IFig. 29J, eic.j 26*.

e -067 mg 224
-8 rn e» re «a de b cafedra« de Vaiènc o [f g • Q€] Cm" »e e« to's n« perc con* a«e safes' f D^S é
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Anteriorment ja hem assenyalat quins són els apòstols que es poden

reconèixer en les representacions de la Dormido. La identificació és

possible gràcies ml fet que presenten els tipus característics que queden

definits des dels primers temps medievals. Tocant a la vestimenta,

pràcticament sempre apareixen amb <•! que comunament anomenem

"indumentària sagrada", és a dir, la túnica i el mantel1.

Però dintre d'rquesta tipologia clàssica del col·legi apostòlic, s'hi

introdueixen elements que li donen un caràcter una mica diferent. En

aquest sentit, un element a destacar és que en moltes obres hi ha un, dos

o més apòstols que porten el man t oli damunt del cap. M. H. Dubreuil

comenta que aquesta particularitat ja queda reflectida en la citada

Dormició del llibre d'Hores Stowe (ms, 17 de la B.L. de Londres), i que és

aaolt corrent en les representacions rranceses de final del segle XTV, no

solament d'aquesta temàtica, sinó també d'altres de diverses 26fl. De fet,

aquest tipus de personatge amb la caputxa posada o el mantell caigut fins

als ulls esdevé molt característic de les representacions funeràries de final

del segle XIV 27°. Això justifica que en aquesta escena de la Mort de la

Verge es representin alguns apòstols com si fossin els plorants que

s'esculpeixen en els monuinents funeraris de 1 època.

L'obra catalana més antiga que ja mostra els apòstols d'aquesta

manera és el retaule que Jaume Cascalls va esculpir per a l'esgiésia de

Cornelia de Confient ¡Flg. 56). Aquí, igual que en el retaute de fusta oe la

catedral de Mima de Mailorca I Pig 781, els mantells s impie men t son

damunt del cap, però no tapen el front. Cal esperar '»s pruneres obres del

oaues»3 0tc9^o *«3 e~ 0ofte*™» e** e- m;
269DJSREU;i '997 pàg 80-8 '
2' C1 Vcgfe, oü̂ Rií, ' 97 1 A Catöiypyo r hi ne» ocr*$ a» s«pMcr* a*i D>ÏD* CKOies d« 's

cattsksi és 3cre»tQ*G (DURAN SANPEtE ' 975 pòg 52 56] t a' d*t fno*xjfc3 f trap d Anteo j«1^
oPadtrlESPAÑO!. 1992 pàg 240-24'»
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gòtic mternactottal a València per trobar personatges amb el cap tombat i

el mantell que els penja fins als ulls. Així. en el retaule de Vüaftnnosa

(Flg. 107), hi ha un apòstol amb el mantell aobre el cap, però el front

encara resta destapa;. En el retaule dels Goigs que es conserva al Museo

de Bellas Artes de Bilbao ¡Flg. 471, un dels apòstols asseguts a primer pla

porta el mantell plegat damunt del front, de manera que si li caigués li

arribaria fins a's u Us. En el d Alben tosa I Fig. 27] ja són dos o tres eís

apòstols que apareixen amb el típic aspecte dels plorants La majoria

d'ofcres posteriors sempre inclouen alguna de les figures amb aquesta

tipologia 271. Més o menys pels mateixos anys aquest model també entra

a Catalunya. El podem veure en el retaule de Guimerà (M.E.V.) [Fig. 105] i

en el de Santes Creus, avui a la catedral de Tarragona (Fig. 96). Els casos

més vistosos, encara que d'època molt més avançada, són el retaule

procedent de Montanyana (Barcelona, coilecció particular} (Fig. 371 i el de

Vilanova de Bellpuig [Fig. 110]

De tota manera, les excepcions a la "indumentària sagrada" *ón molt

minimes. En la taula de la Dormició de Pere Garcia de Benavarri

(M.N.A.C., núm. to. 64040} [Fig. 421 hi ha un apòstol amb botoni, a la

túnica i Joan porta un mantell rosa rivetat d'or i subjectat amb una

fibula davant del pit. Jaume Huguet, en un dels extrems de la taula de la

Dormició del retaule de l'Epifania de Barcelona (Fig. 44], hi va pintar un

apòstol que duu una mena de gorra. L'única obra que presenta un cas

una mica més vistós és la taula de la Dormició procedent de Xàtiva

(M,N.A.C.,núm. in. 24121} [Fig 39), en la qual hi ha un personatge vestit

amb la peça anomenada roba, de color vermell, per sota de la qual li

2- ' L de Scrotegu »r cofwi«ar te Dorrtet© d«1 rafale a* "a ço1 bec ó Cords du 41*« és *-" (ópes

do para solventar IQ d/Aca'toa en ejçpf«saf «na gama de Jalons accfíxs 'íSARAl£3Uí *952

pòg 26) V«g*utafpDéDüiREUt '987 peg 109
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les mànigues blavts de! glpó; al cap hi porta un bonet granat El

fet que sigui l'únic que porta aquesta indumentària de caire contemporani

fa suposar que no és un apòstol, sinó algun alare dels familiars o amics de

la Verge que, segons alguns apòcrifs, també varen assistir al

traspassament272. Finalment, una última cosa que podem assenyalar és

la presència de mantells de brocat en obres del segle XV (potser la més

antiga sigui el retaule del mestre de Cubells del Metropolitan Museum de

Nova York) (Fig. 72]. Mai no els porten tots *;is apòstols, sinó només

algun que estiguí situat en un lloc estratègic, de tal manerra que combini

amb els brocats del cobrellit o de les robes de Crtf,t o Maria 273.

En relació a aquest tema de les vestimentes contemporànies hem

d'assenyalar que força vegades Pere va revestit amb la capa pluvial. La

funció de celebrant del ritual funerari que sol representar en moltes obres

és la que justifica aquesta indumentària litúrgica. Mu. Trens ja ho va

observar i ho creia molt relacionat amb les representacions dramàtiques

que es muntaven a les esglésies 274. Curiosament, en la primera rúbrica

de la segona jornada del drama d'Elx alguns manuscrits indiquen . ". , .

per son orde pugen k» apòstols al cadafal y entren primer St, Pere, el qual

va ab capa de cur de domas blanch per a to enterro de Nostra Senyora . . . "

275

2 ¿ E" e ci*yo d* Va'erc'C Mar-c de**>a"*c ?' pcts'e c«* 'o ^c c .*3!.dar 3u« 'a-'Cé *; vag-"
*L'ó*2*f josac ca*-a¡le>3 fio." r.or*ro*s' iTeoire assampoo^se vagueó '986 pag 38! Després *"• vo
G^ft-o. f cao d«! sanedf' ese jeawe^ (MASSi? 1 584 8 " • D 3*0 ba^os r*coraeT que r^ es

rt c w^ po'ics* C3* íes fes aor«$ q*« "> "a er cqjwsto p Tura «s du«s "gtTnanes* d« Mano . te

¿ ' - , • í Massip «f comentar e- vestuari d* o r«p'«»e^oc·ó osst^npc-on-iia à» Voîè^c-a reca ¡ -o
tofc.o au« e« Ccr»«) áe '.c Ojie* oe-xo * T'o%r,a! • ves»taur«s oes Corpus a: Cop!» 3s b j»u Er "t e
•nat»"o- o ?3qy«* Cc'B.« h, *K>VIQ "OTKC^SS cr«o« e aaimàf"qi«s e altres ¡r jign*» c'or e c» $«sa*

'986 pàg -42 =431
274T|£h4S '95! pàg 97-98
275 Ca$u«te «'709. '986, pog 29
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La utilització d'aquests elements contemporanis, juntament amb la

desaparició de la f gura de Criat del costat del llit, determina que l'escena

de la Mort de la Verge és converteixi, tal com diu J. Duhr, en una

representació dels últims rituals administrats en una dama de la burgesia

276

£n l'homilia de Joan de Tessalònica. quan es descriu el moment en què

Crist recull l'ànima de Maria, es diu que "los apóstoles vimos que el alma de

María, al ser entrega/da en manos de Miguel, estaba integrada por todos ios

miembros del hombre, ßiera de la dtfer**ncia sexual, no habiendo en elia sino

la semejanza de todo cuerpo (humano)..." 277. Aquesta descripció no

concorda pas amb l'aspecte de petita mòmia que sol oferir l'ànima de

Maria en l'art de Bizanct 278. En canvi, s'adiu molt niés amb el sistema de

representació que en època romànica s'uüützava per a les ànimes dels

difunts : una figúrela asexuada, nua 279. Pel que fa concretament a

l'ànima de la Verge, generalment se sol plasmar vestida amb una túnica,

però també hi ha algun cas en què apareix nua. com en un manuscrit de

Corbie de la B.N. de París 2S0. D'entre les nostres representació^ n hem

trobat tres en que encara se segueix aquesta última modalitat . la

Ü.lusiració del sacramentel procedent de Sant Cugat (A.C.A., Sant

Cugat, 24) [Flg. 331. el capitell del claustre d'Elna ÍFig. 59) i la pintura

mural del Bruc [Fig. 49). totes tres cJ primer quart del segl" XFV,

¿/ i
¿ / 6 í »«j g jegie X es jra * g^ra *o?3 "ien» • g ac e«~t>c ço >QCC crtc . nes se^es A pe" * c: aa»es*
"o^e«" z ' g K S..CV ÎZQ oe's con» «^c po"c M es oe'»« »VRA'S^AV^. VSOVC C<^\Ev
'93 M *52

de >o r*0rese^ocó se es ai«'"« s fornoric vec*. ie ^na s f ;s o i ~ · t t :
S^ 23-26 ^o'gro» e 3 .̂* '«^ ai* ï3ürt 3.rcrc W » "^e'* c *c e cec se o Do"** c o 39

nj'Ot cíe Y «on , Idiisé on*-iof a »g!« X c~ í c^ me es »'g^'o f*vT «""s-riE. * 984 ¿/
28CÉí.a, ^j "./X ao«at c» fino 3» >•« "980 oog 9^ -g 78 D
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En totes tes obres posteriors sempre veiem l'ànima de M Verge vestida

amb íúnic? i, de vegades, fins 1 tot, àrab mmiteU (per exemple en el

retauk de la col·lecció Muñoz de Barcelona |Ftg. 36], en eï procedent rte

Gerb, avui al M.N.A.C., cûm. In. 25071 IFig. 40) i en el breviari del rel

Martí , mm, Rothschild 2529 de !a B. N. de Paris [Fig. 831. etc.), talment

com si fos una reproducció en miniatura del cos. Però dintre d'aquesta

tipologia, que pode»» considerar com a característica de l'època gòtica,

s'ha de distingir un subgrup que per la quantitat de casos que presenta

esdevé prou important. E& tracta de .er acabar ía túnica en una forma

anisada per la part inferior, de manera que es perllonga en una línia molt

un& que arriba uns als llavis de la difunta. Evidentment, aquesta

connexió amb la boca respon a la idea que es tenia que aquest era ei lloc

per on tes ànimes abandonaven el cos. Quant a la forma anisada, pensem

si pot tenir alguna cosa a veure amb ei fet que en època més ar»nga les

ànimes també es representaven en forma d'au 28i. Sigui com sigui, el que

es pretén és figurar un ésser espiritual que vola cap a les mans de

Jesucrist.

3.3.5.5. Atributs i objectes.

Tal com és preceptiu en l'art medieval, els personatges sagrats * i en

l'escena de la Donnició ho sén tots -, se Is representa amb aurèola darrera

el cap. Aquest element tenia la seva correspondència en el camp de les

representacions dramàt'quo : a Elx. els apòstols duien una diadema

»po'og.c ircs'Q pecv¡u *r gòf.co A-x! yy ex»".o* «n duts ob*«s a" C«"des o
3err<5* Morít»!! v»«r a^s : òntmc CMJ K"« d* < j boca d« *3 ^a*!irfzodo mj^ta EJ:>a és y colo*r-
f cof*v o QC* G M'jra a Cns » notiò QT-S *«i*eT< .ifano' ataso* ,GJ3tOi ,
AiCGiEA '086 pjg. : 26, -UITP c 38 • , tor 643 ; oàg 129 núm c 397 ^ 48j
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daurada al cap amb els seus noms rotuláis, cosa que permetia de

reconèixer-los millor 282.

Anteriorment Ja hem comentat com la Dormido pot ser considerada

una escena teofànica : Crist baixa a la terra a recollir î ànima de la seva

Mare. De vegades, per emfasitzar mes aquesta aparició es representa Crist

dins d'una ntàndoila. AM ho veiem en la il·lustració de la Dormició del

Llibre rie Pericopts d'Enric U ï en altres DormiCiors occidentals dels segles

XI i XJI 283. En canvi a Bizanci no n ht ha cap exemple anterior ai segle

XII, tot i que a partir d'aquest moment esdevé gairebé obligatori en les

representacions d'aquesta escena 284. D'aquí passa a Itàlia, on entre

moltes altres obres, hi ha els exemples dels mosaics de Santa Maria to

Trastevere i de Santa Marta la Majoi de Roma. Fra Angélico encara la

utilitza en la Dormició del Museo de San Marcos de Florència 285. De tota

manera, a diferència de ks miniatures romàniques, en el món oriental

Crtäbt continua al costat del llit de Maria.

En el nostre corpus veiem com en la Dormició de l'església de Collado

I Fig. 551 Jesucrtst es destaca enmig dels apòstols, àngels i patriarques

envcitat per una màadorla el·líptica. Una imatge similar es repeteix en

altres obres valencianes del gòtic internacional, coïa en els retaules

d'Albentosa IFig. 271. de Rubielus de Mora IFig. 90J o de la col·lecció Serra

de València IFig. 1021. M.H. Dubreuil considera que Starn«na devte

$P ' 584 £>0g ""' 7C E' 3"a/o' de " ""be ae 'a Verg» se a Do"- c ó de' desaocreg /
rs«Qj« a Ab«rtQSQ senb'O qje 'o*^ ocrev avs ae •xy "Mer «a* E^ e cas a^e *os ce* t's
D'-eg-r*«'̂  s ^^ic atgunc cosa a ve«.re ano >es repre&ertoc crs a^^o'iaoes L« ^scr oc ors s,- e-s
"""Des» «o se«« "*ege" oero r * (-o ciru" c<2s cor* e de sir1 joon Bapts'a a*' fe*r<* d» s so'·SjOCis
ne« a« So-ta Ca^^a ae Qoe^ c ' 365 ¡M Ni A C • «r ,r 445 * ' ACOY *Mestre x So^S3

Coo.no * 992 233 236ï

*85 An««» exemptes a "'"̂ ÉRtL '984 pog 56 57

284 vVRAT:SiAVV - MÍTJJOVC OCüNEV "« 93 '. pàg '42 "43
235-Vol$ff!c^,csromam v^evVL'OER 1980 .« 45 47 l̂ETO '.Q50 f-g %
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adoptar aquesta iconografia durant l'esta Ja a València, ja que apareix en

altres Dormiclons realitzades despès a Florència, on no s'havia utilitzat

des de l'època de Ctmabue 286 Es tracta, doncs, d'un model típicament

valencià, que no entra à Catalunya fins nr*lt mes avançat el segle XV i

encara amb molt poc èxit, puix només l'hem pogut constatar en quatre

obres, la més aní. de les quals és la Dormido que formava part del

retaule de Sant Miquel i Sant Pere de te Seu d'Urgell de c. 1420 (Flg. 50J.

En quatre obres valencianes més tardanes, la predrl.ia de Sant Mateu

IFlg. 92), la taula de te Donnlció procedent de Xàtiva (M.N.A.C., núm, in.

24121) [Fig. 39], el retaule de les agustines de Rubielos (M.N.A.C.. núm.

in. 50621) I Fig. 41) i te seva rèplica del Museu de Srat Rus de València

i Fig. î 01 ] s'utilitza igualment la rnàndorla, però amb una cria de cerafins

al voltant. Aquesta modalitat també es produeix al món bizantí (per

exemple en la Dormició dels mosaics de Kachrlé • Dliami de

Constantlnoble) i t¿ el seu fonaroen; en el text del Ps - Joan Evangelista :

"Y en el mismo momento se presentó Cristo sentado sobre un tronc de

querubines " 2ft7. De tota manera, en te taute de Xàtiva i en te de Sant

Mdt*u, el grup de Cr*st i l'ànima se situa per damunt déte apòstols que,

encapçalats per Pere, s'ocupen del ritual funerari2ê§.

Si en les arte plastiques te presencia de te divin i tat es posa de relleu

mitjançant te màndorla, en els reteta» apòcrifs m sol fer referència a te

gran claror que va envair te cambra de te Vïrge quan va aparèixer

Jesucrtst i el seu seguici :

2e6XB*EU¿ '9b7 peg ' 7 5

¿" ios evonge'ioe apocóte» '079 ixiç 5%
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"E ell mati á hora de tercia, en acuella hora que te verge Marta dix,

vench una gran cleradat molt major quell s» .il, é tots k*s Aposteir

caygucren sbatayts. E ab aquella clarad^t dcueliá to Rfj dell cell ab

molt bella companya dangells é dercnangels é ab molt teil quant é

preciós... "289.

En algunes pintures, un raigs daurats dins o a l'entorn de la màndorla

reforcen la visualització de la presència divina. Altres vegades, encara que

no hi ha$ la màndorla. també es representen aquests raigs "lluminosos*

al voltant de Crist, com en la Dormitó del retaule de Banyoles í Fig. 32J.

A part de la divinitat, també l'ànima de la Verge emanava una gran

resplador. Així ho explica el Ps - MeÜtó :

"Els apòstols veieren que la seva ànima era d'una blancor tan

intensa que cap llengua humana no podria descriure-la

adequadament; era més forta que te blancor de la neu i que la de tol»

els metalls argentats, i irradiava una claredat molt lluminosa ' 29°.

Aquesta blancor s'expressa mitjançant el color de la túnica, gairebé

sempre blanca, o també, com ea k taula del museu de F'iadèlfla |Fig. 60],

amb uns raigs lluminosos*' a l'entorn de to figi'reta.

Un dels atributs més característics de l'escena de la Dorciictó és la

palma que, com hem vist, Ja majoria de textos expliquen com l'àngel la va

donar a la Verge, perquè la fes portar dt'iant ei seu enterrament Aquesta

"·IS COli£_ " 900 32 %' ce" aa^wa '«Ve1*«: 3 z" *e* a-« *.s scòso's "csv-Qj^-'w &"
qt»t ..irat« Tò-.a & ps jo*e& 5 Ar »ra^o ~c w •/«,, DG,* ·e5|ec*aj *- .*» *c"e$*'»ac c"-$ c'ài* a,

Apex^-s r 'WC pc
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pairos, que de ' egade» es figura arat unes estrcUetcs a la punta pe?

a! ludir a la resplandor que desprenia 2J\ ¿cn*ralineat ia poita l'apòstol

Joan 'i9y '-n aqctit sentit, ja Item vist cora en 1'Ai.untiacjo ici retaule de

là capella df.Is Sastres <V IM catedral de TaTago la és el mateix apóstol qui

k¿ pen de la mà de l'àngel D'altra banda, al teicti registre del timpà de la

PufcríaPredtíSí* de la catee <ral de Pamplona, ? l'esquerra de i'er-iscdi ucl

Seguid Fúnebre, s'hi representa el moment en qué Marta la dén¿ a aqnest

apóstol El Ps.- i leiitó i la Leatnda ¿pnea, són ek» icxtos que jM¿i*fiqacn

l'atribució d'aquest element a J3a*i. Segona eus, quan els apòstols er.

varen disposai a iniciar r 1 seguici fiLiebre, Joan li "a dir a H:re que fos ;11

qui portéà ia palma celestial, però el cap dels apòstols va respondre diem :

"Tu la deus mils portai que cu, ¡«r so caí * j est eie^dt verge per lo

Seycr.e és digna caus.. q i» verge purt la palma de la Verge, e enzara

nves. tu frar'est e repiusest sobre»! fits del Seyor e d aqu: *nsi píen

de ̂ àcia e de saviesa ï¥r qui Cs Justa cantó que tr, q- .; resebest *an

^an don del seu FÜ que dos Jt-Ja aquesta Verge plus d'onur. ï^r què

tu deus portar aq testa p&Yma de lud davani ¡o Üt e eu portait ió seu

ab los feltres" 2i3.

- Es «f tíe*o a^e s as»"f3 - c * **' e* e

d o d« ^3' 3*0" *es{>.3"JOf ¿ erc a >e o-c ""
ayx ccr es * o ta* j* ^a * KNAZZE"" \£«.C"^4?r ^77 f-ag y í 2 JK e«»

íes ve «TI en @« re ĵ̂ ie oc 3 xenc /** K. A C •v.'· " 5 v t1 «^^*e»· f^rtiocíe Ar«'c te c<y er

'c. es»» 3 Do"»* ic c JJCOQ 'a^c« ** va *ep*ese'*i er es fcsc *•*$ c^ c •• « assynpc cr s"~ 3t c 'xj o
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Però. altres textos fen acabar hi "discussió" de raancrs diferent, aim ü

de Joan de fessalònica qae opta per una solució més equ.tatív-. Pere

de» idelx que la posaran ¿amunt del fèrtíre, o el Ps,- Josep d'Artmatea que

no diu res sobre «tqueata qüestió.

En el S7.C 4 % de les nostres Dcrmicions hi hâ la palma i en un 70 %

dels casos rs Joan qui la porta. Aquest percentatge pareix indicar que la

Legenda Áurea era el text dominant. De tota manera, són prou

significatives les obres en què la palinr és col·locada entre les mans de la

Verge dtfunta. cosa que tant la podem interpretar en el sentit que els

apostóla encara no i'aagtn piesa per iniciar si seguici fúnebre, com que

t'hagi fet servir de base un text «"ora cl de Joan d* Tessalònica o el Ps.-

Josep d'Artmatea. En els dos draines de ** anogona i Elx respectivament

també la pren l'apòstol Joan 294.

Tres retaules de pedra de l'escola de Lleida, A'.besa f Fig, 28¡, Castelló de

Farfanya (Fi|. 54] i Gerb (M N.A.C.. num. in. 25071) (Flg. 4CJ. semblen

indicar que els seus autors tenien un interès especiaJ que quedés ben

explicita la historia de la païm*. En elc dos darrers aquest atribut apareix

per duplicat : fnrnuç de les man? He IB Verge jacent i aguantada per

l'zpòstol. En el retaule d'Albesa e! cas encara és més especial perqué hi ha

tree palijucs : una la té la Verge, l'altra joan i. la terctra, la porta un àngel

que vr-ta rxr damunt del cap de Jesucrtst. Potser la taita d'espai peí

desenvolupar !«•» altres escenes dei ctek '.a ser el que va induir l'escultor a

aUlitzar aques* aolbut com a elCanent suggeridor.

A part de la prima. «¿,ue podenj considerar l'atribut més embJemàtfc de

la Dormido, csptciaiment en època gò tir a. tía apòstols porten una serte

"584 oo^ 86 87
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d'objectes que donen a la composició un caràcter m¿s realista 295.

D'aquests objectes, l'encenser Ja es característic ét les representacions

bizantines, d'on passa à la miniatura occidental 296. Segons J. Dußr.

l'aroma que suggereix l'encenser seria un refex del peífum suau que es va

escampar per la cambra de la Verge quan hi varen arribar Jesucrist 1 els

àngels, d'acord amb l'explicació del Tessalonicenc 297.

Ai costat de l'encenser, l'altre objecte litúrgic que més sovint és present

és el ralpasser. Sempre el duu l'apòstol Pere Ja que és l'encarregat de

celebrar el ritual funerari. Per això és força freqüent que tingui aquest

objecte en els casos en què Crist no és a la composició, com en el Mtssof

de la cott/rerta d<? saní Cristòfol de la B. M. de f»erpinyà IFig. 851 o en la

taula procedent de Vilafortuny (Fig. 981, avui al Museu Diocesà de

Tarragona, o bé en aquells en què és ritual damunt del grup terrenal, cam

en el retaule de Cameies IFig. 52] o en la taula de ! església de Santa

Eulàlia de Palma de MaUorca (Fig. 801.

En alguns casos, molt pocs, el mateix Pere o un altre apòstol tenen

una caldereta o recipient per a 1 aigua beneita, un element més d'aquests

objectes que cofereíxen un to costumista a l'escena. En el retaule de Sant

Llorenç de Morunys (Fig 91). on Pere té l'encenser, un altre apòstol del

sen c"*t*-r tosté una naveta.

L^ --egaJes Maria té una cándete enmig de tes mans í retaules d'Al! [Fig.

31] i del Conestabk !Fig. 441, aquest al Museu d'Història de la Ciutat de

Barcelona, i en la piedrUa de Sant Mat eii fFig. 92) o bé hi ha un apòstol

que l'ajuda a aguantar-la (retaule de SanUs Creus, avui a la catedral de

2'* **o»$ ta "c HO- ;r iota- m* «xmo¡« D·j-tf 9,5C sàg lv T*£\5 95 '
póg 07
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Tarragona (Flg. 96), taula de Fliädelfla (Flg. 601 l Uibres d Hores. ms.

18193 dr te B.L de Londres (Fig. 6?]. Precîsarient ér un detall que el

Uegii¿ en 'a rúbrica de la consueta d'Elx : "se gîta M Maria, morta, y

donen-U una candela ensesa en les mans" 298. En altres casos és al£uu o

cuguns dels apòstols els qui les porten, d'acord iimb el ritual funerari oe

l'època 2t9. riem de remarcar, també, que en la lauk de la Dorraicíó del

retaule de Sant Miquel i Sant Pere de la Seu d'Urj^ll (Brus^l les, coUecctó

particular ?) í Fig. f O], a cada angle del llit. hi ha un angelet que aguanta

un canelobre amb un ciri i, en la taula de IP, Dormido de la col·lecció

particular de Canet de Mar (Ftg. 53), els patriarques que flanquegen

•Jesucrist també sostenen una espelma a les mans. En aquests dos casos

no queda gaire clar si hem d'entendre que aquests personatges celestials

també acompleixen amb el ritual o més aviat és una referència a la claror,

que va envair la cambia de Maria, amb l'arribada de Crist,

Finalment, en aquest apartat d'ebjectes Ütúrglcs, esmentem la creu

processional que un apòstol aguanta en algunes ubres, sempre de la

segona mettat del segle XV,

En quatre ^rmícioà»5, la de la Ü.lusiracló del Breutart del rel Martí (

París, B.N., ms. Rolhschil 2529j |Flg. 831. la del retaule procedent de

Santes Creus ( catedral de Tarragona) IFig. 96J, la éel retaule de l'esjpésia

de Rubielos l Fig, 90] i la de la taula del Museu Marts de Barcelona i FI«.

451, hi na u A detall força curto* : un dels apòstolí que llegeix porta

ulleres. Ho coneixem altres casos en ouè un apòstol dugui aquest

instrument òptic, en canvi, no és estrany veure-hi representat sant

rs f,"-jf s •*• t'3' s j- "• -s " 3* 'a »oc e«cr de '·w se
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ueroal, un personatge símbol de l'estudiós de Î època antiga 30°. El segle

XIV, les ulleres eren d'ús generalitzat entre tes classes elevades l gent

menestrals dels països de la Corona d'Aragó. El pintor que va introduir

aquest detall • potser l'autor ríe la citada miniatura -, devia considerar

que era un detall adequat per dotar l'escena d'un desitjat aire de

contetnporeneïiat. £1 .node! sembla que va tenir un cert èxit ja quf va ser

adoptat en tres obres més 901.

El relat dei bisbe de Tessalònlca diu que quan Crist va recollir l'anima

de la seva Mare la va donai a l'arcàngel psicopompe Miquel "no s<r» antes

haberta envuelta en »inos como uetos, cuyo resplandor es imposible describir "
302. Aquests draps solen sortir en tes representacions orientais i responen

a una antigua tradició pagana segons la qual els objectes considerats

sagrats no es podien tocar directament amb les mans. En e! nostre corpus

üomés els hem vistos representats en el retaule procedent del monestir de

ixe-ia (M.N.A.C.. núm to. 15916) [Fig. 381 í en la taula conser.ada a

l'església de Palau de Cerdanya l Fig. 771. L estil it?lo-gòtic d'aquestes

obres permet d'imaginar que els pintors - o pintor - varen prendre aquest

detall d'un mode! italià.
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Pcx acabar amb aquest apartat d'atributs i objectes volem referir-nos a

les diadèmes i airones que t-orten alguns dels personatges. Les diadèmes,

daurades i amb una creueta al centre, les porten els àngels, tal com és

costum en La major part de representacions del gòtic. És el que els textos

anomenen "xapellet" i que podem llegir en les acotacions de les

representacions dramàtiques 303.

En força ocasions hem vist que ranima porta una corona. Des d època

antiga que ia iconografia cristiana utilitza la coronà com a símbol de

recompensa. En l'àmbit assumpctonista és ben explicita la il·lustració de

l'anomenat Benediccionari de Sant Etevoldus (Londres, B. L. ms. Add.

4959€„ una obra de c. 975 - 980 , damunt de ia Verge nüg incorporada i

atesa per tres dones hi ha un cor d'àngels i una mà en el centre que sosté

una corona. Ja més en la linn de les nostres representacions podem citar

la il·lustració d un manuscrit del segle XII de l'antiga col·lecció Dyson

Perrins, on Crist dins d'una màndorla sosté l'ànim? coronada de Maria i

el malmès relleu de la llinda de la catedral de Sentó304, Altrament,

recoHem el cas Ja comentat de la Dormirlo de la taula d'una col·lecció

pnvada de Canet de Mar (Fig. 53j en què es representa el moment en què

Crtst corona l'ànima que precisamení s'envola devers ell.

En canvi resulta molt més estrany que sigui el cos difunt de Maria el

que vagi coronat. Únicament ho velem en la pmtuna mural de V església

del Bruc (Fig. 491 i en el retaule de CoraeUà de Conflent !Ftg. 56]. Es

pTdrta pensar que es tracta d'al.ludir a to coronació de què serà objecte

Marta un cop el seu cos hagi re&suciïat i pujat al ce1, però. casualment,

en totes dues obres també s'hi representa l'est *ia de la Coronació

303 Vf s*. MASS y "984 poa '/?
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pròpiament dita. Ens preguntem, doncs, si aquesta "redundància" es

justifica per un desig d'expressar que la Verge is a la glòita en cos i

ànima. Ph. Verdier cita el cas de la pintarà -mirai de la capella de Saint -

Jean de Liget i pensa que podria haver seguit el model dels frescos que

decoraven l'església que ni havia a la vall de Josafat la qual va ser

bastida per recordar el lloc on la Verge havia estat sepultada. £1 fet que

aquesta Dormido es situï entre la representació de l'Arbrt de -Jesse i la

Resurrecció de Crist fa pensar a 1 autor.suara esmentat que s'hi ha volgut

donar un missatge clarament assurnpcionista 305.

A part d'aquestes obres en què la Verge es presenta coronada, en la

tauia de la Oormicíó d'Alcúdia [Fig. 30) i en la il·lustració del missal

procedent de la cartoixa de Portaceli (Nova York. Pierpont Morgan L.) (Fig.

73], l'apòstol Pere, que va revestit amb *a indumentària Ütúrgica, porta

una tiara papal. Es tracta de la tiara amb tres corones, és adir, ei model

que va quedar fixat a partir de mitjan del ssgle XIV 306. En aquesta

escena de la Dormició no és gaire freqüent que sant Pere es figuri amb

aquest atribut, però sí que ho és en representacions no hlc.toriades on

apareix el personatge sol30~ Sembla que és a partir de l'època del Cisma

quan hi hagué un major interès per paït dels papes per utilitzar aquest

«¿tribut que els distingeix. En el cas de les nostres representacions és

evident que serveix per en«dur la figura de Pere com a cap dels apòstols i

de ! Església, precisament en dues obres en que Crist és absent.
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En la taula de la Dormido del retaule de l'esgies'a de Vilanova de

Bellpuig (Fig. 110] és el mateix Jesncrist el que porta k tiara. Deixant de

banda ei caràcter extremadament popular d'aquesta obra, la iconografía

que presenia és molt propera a la de tes Dormicions del taller de Joan

Reixac : uns apòstols asseguts a primer pla t dos grups a la part posterior

del Uií. marcadament separats per la presència de Crist dins d'una

màndorla. Però el pintor del retaule lleidatà no hi ha representat el fons

vermell de serafins que reforça el caràcter dtví del personatge, sinó que

s'ha limitat a omplir la màndorla d'uns raigs daurats. D'altra band i. la

tiara, amb les ínfules clarament visibles, i el mantell d'orla daurada i

subjectat amb una fibula davant del pit fa que Jesucrist aparenti ser un

gran emperador de la terra, és a dir, que respon més a la imatge d'un papa

que no pas a la cie la divinitat. Com ja veurem més endavant, la tiar? no

és un element estrany en la iconopafia de Crist o de les altres persones de

la Trinitat durant el segle XV 308

S.3..5.6. Espai

3.356.1. L'habitació de Mat; l els seus elements.

Gairebé tots els relats apòcrifs expliquen que la doimició de la Verge
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s'esdevtnguè m k seva cambra 309. Els ai tistes bizantins prrtenícn reflectir

aquesta casa de Stó mitjançant ta representació d'unes arquitectures a un

costat t altra Je la composició 3!0 En canvi, quan l'escena s'adapta a

Occident, aquests elements desapareixen, potser perquè es posa més

èmfasi en la figuració del medalló amb la fi·iogo de la Verge o d'un cel que

s'obre per acollir l'ànima. El cas és que en moltes representacions del

rorjàànic ei fons es neutre, però quan entrem als últims segles del gòtic,

aquell costumisme, queja h*?m assenyalat en parlar de la indumentària i

dels objectes, també es fe notar en 1 ambientació arquitectònica. De tota

manera l'escena de la Dormició no és gaire propicia perquè els artistes

puguin lluir la seva habilitat en la representació d'ambients interiors, ja

que la gran quantitat de personatges que han de figurar-hi no els deixa

gaire espai lliure. Caldrà esperar les novetats en el camp de la perspectiva

que introdueixen els artistes nòrdics i italians perquè l'habitació de Maria

es converteixi realment en la cambra d'una dama de l'època

Però en les nostres represeníacions, aquestes novetats hi tenen molt

poc ressò o no hi arriben fins al segle XVI. Les primeres Dormicions que

trenquen clarament amb els esquemes tradicionals són obres fetes a

València, per exemple, la del desaparegut retaule dels Goigs de la Verge de

la col·legiata de Gandia, pintada entre 1501 i 1512 per Paolo de San

Leocadio, o la de la taula que formava part de les portes que tancaven ei
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retaule de plata de k catedral de València, fete per Fernando Variez de la

Almedina i'any 1507 31 '. En les obres anteriors, >j bé els personatges

tapen tot el fons, com al retaule provir ?nt del monestir de Santes Creus

(catedral de Tarragona) (Fig. 96), o bé aquest fons es destaca amb vistosos

relleus daurats, com en la taute que es conserva a 1 església d'Alciver (Fig.

29).

De les que presenten algun element arquitectònic, potser la més antiga

és el poUptic de la Pierpont Morgan L. de Nova York (Fig. 741 on s'ha

figurat un sostre cassetonat que " fuga " molt suaument. També a la taula

procedent de Vllamur (Museo de Beiias Artés de Bilbao) (Fig. 48], darrera

d'unes petites arqucries. s'hi ha simulat uns fragments de sostre. La

primera obra en què s'organitza mínimament una paret de fons és fi

retaule de l'església de Viiaíermosa f Fig. 107). Eo el retaule de Guimerà

(M.E.V.) (Fig. 105! és on el model d'habitació - cub és més evident i on el

sostre cass*tofiat aconsegueix donar una marcada profunditat. D'altra

badda, la il·lustració del Breviari del rei Martí (París, B.N. m.». Rothschild

2529) I Fig. 83) situa t r te els personatges, sota del dossei que hauria de

cobrtr el liit, però el deficient traçat de les diagonals fa Sa impressió que

queda a fora. En dues obres de molt a final del segle XV, el llibre d'Hores

de la B, L. de Londres (ms. Add. 18193) (Fig. 67] i en la tpula procedent de

Xitlva (M.N.A.C., nuLi. in. 24121) |Fig. 39) hi ha un pany de paret de fous

i unes finestres que s'obren a l'espai estertor, cosa aue, com veurem,

s'aprofita per incloure-hi altres escenes. També al fons, a l'esquerra, de la

Dormido del retaule de Sant Llorenç de Morunys I Fig. 91). s'hi h£»

una finestra a través de la qual es pot veure un paisatge œolt simple.

Des del moment en què s adopta la fórmula d'asseure alguns dels

3" ANGULO '954 pòg 32 47 pro«» • usfoc-crs *g*. V-CENS '98j pog 78 8
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apòstols davant del Ui« els püitors aprofiten lespai de primer pla per

representar-hi un terra de mosaic, de vegades un dels elements més

vistosos de ¡a composició (taula de la Dormido del M.N.A C. (Fig. 42],

num. In. 64040, retaule del Confiable del Museu d'Història de la Ciutat

de Barcelona J Fig, 44 J. etc.).

Tant si el fons és neutre com si s'hi ba vo!gut i ¿urar alguna

arquitectara mai no hi falta el llit de la Verge. Sovint el moble no és

visible ja que el tapa el cobrellit, però en alguns casos hi veiem les caixes

dç guardar roba que era costum adossar-h. (per exemple, en els retaules

d'All (Fig. 311 o de Banyoles [Fig. 32). Els característics lüts amb dosser de

la pintura flamenca, només els trobem en el Ja esmentat Breviari de París

f Fig. 83] i en el Missal de la conjrería de sant Cristòfol de la B. M. de

Perpinyà [Fig. &5J.

Respecte al cobrellit, aviat se sol figurar de brocat, primer amb

estampats de petites dimensions, com el deJ retaule de Sixen% (M.N.A.C.,

núm. in. 15916) ¡Fig. 38i. i despres amb motius vegetals de gran format

(Doraúcicns del taller de Joan Reixac al Museu de Sant Rus de València

IFig. 101} i al M.N.A.C., núm. ta. 50621(Fig. 41». A més del cobrellit,

moltes vegades es representen coixins sobre els qual Maria reposa el cap.

Altres mobles o objecte« que hi poden haver són : tamborets, canelobres

i brasers. Quan hi ha «pòstobs asseguts a primer pla, pot ser que ho

estiguin directament a terra o bé damunt d'uns tamboret- sempre mig

tapats pels rnaaiells.

Més amunt hem parlat de ¡Ls candeler que de vegades tenen la Verge o

alguns apòstols. També és molt corrent que davant del llit, enmig dels



312

apòstols asseguts hi hagi UB canelobre o un banc amb ciris encesos.

Wratlsiaw - MlUcvic t Okunev ja en citen aigun exemple blzanü dei segle

XII1 creuen que la seva presència és Justificada per l'hoznilia de Join de

Tes&aiònica que per dues vegades fa referència als llums que hi ha encesos

a la cambra 3I2. En les representacions del segk XV del nostre corpus de

vegades prenen un marcat protagonisme, de manera que sembla que

1 artista ho hagi considerat un dels elements de lluïment. En aquest

sentit podem citar el ric canelobre de la taula de la Dormició del Museu

Mares dt Barcelona [Fig. 45] i el banc amb iiou ciris de la taula del

M.NAC., (núm. inv. 64040 } (Fig, 421. També en retaules esculpits en

fusta, com el de l'església de Sant Jaume Ac Perpinyà (Fig. 82! i la taula

de la catedral de València (Fig. 100], hi ha un gran canelobre a primer pla

amb el cul corresponent.

El tercer clement, el braser, surt molt poques vegades. El veiem per

primer cop en el poüpUc de te Pterpont Morgan L. de Nova York (Fig. 72} i

n'hi ha quatre casos més en obres ja del segle XV. Pensem que la seva

fúñela és similar a la de i encenser : reflectir d alguna manera la bona olor

que segons alguns textos es va escampar per la cambra de Maria quan va

arribar JesucríJt i el seu seguici. L'apòcrif que ho indica més clarament és

el Ps. - Josep d AnLiatea Els dos textos catalans que possiblement en

dertvn ho mencionen de manera difc/ent : el transcrit psr Carreras Candi

diu que va arribar Crist i els àngels "ab molt gran alagría de mollas

nodos' i, en canvi, el manuscrit de Vic. és a dir. el del canonge Coliell.

cante que els personatges celestials en presentar-se "dauant la verge

aportaren molts preciós» flors de diuerses colors" 3I3

3 ;2 WRA'S-AW-VWOV-C CXUNíEV ''93 pog "'42 Los spotnfœ "'97v pog à "'9

629
3 " 2 '»9/1 pog 2 - 7 COlfL 190C. wig 33 ̂  »s mpeooaa
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3.3.5.6.2. L habitació de Marta 1 el cel.

La necessitat de reflectir to presència de Crist i el seu seguici a la

camina de Maria, va moure els artistes a buscar to manera de suggerir to

procedència empiria d'aquests personatge! i de distingir-los de to resta de

1 escena Ja sabem, no cal insistir-lli, que to màndorla Ja hav*a estat

utilitzada des del segle XII en les representacions bizantines per tal

d'enaltir to figura de Jesucrist, i per tant, rom a segfU del caràcter

celest**! del personatge. D'altra banda, l'art d Occident ja en el segle X fa

servir els núvols per separar l'ambient terrenal del celle en escenes de to

Doimició 3i4, sistema que continuarà vigent al llarg dels segles, sempre

que en qualsevol representació hom vulgui referir-se a un espai celestial o

a un personatge que en prové.

Els dos elements, màndorla i núvols, van aparèixer junts en algunes

obres de 1 escoto de pintura valenciana : el retaule de Sarrton (València,

Museu de Cant Pius ) [Fig. 1031. el de Rubielos de Mora IFig. 901 i la clai-

de volta del Museu Diocesà de Barcelona (Flg. 431. En totes *res pintures,

sobre el vèrtex superior de to màndorto hi ha una massa arrissada dr

núvols, que indica to direcció d'on provenen Crtst * els seus àngels.

En to taula de to Domucio del Museu Mares de Barcelona (Fig. 45] i en

el retaule conservat a Kansas (Fig. 641, ambdós de leseóla valenciana, to

màndorto ha desaparegut i els núvols s uülizen com a étendent de fons per

J *• E f e1 Trapan oe Frjrr «%f"$ - \ -^ -o* ^448 acquit a« 'e$c«'e a« 'c Dcy t.o - »x: ^t

' oe '*r> * o?~fc a '̂ t«rese'*tac.c oe 'o co'̂ ^oc c cfe à« ""u a~e ••« ra a >z DC"
e >c* oeVex* Ärc*->v o Cayic.are f ï t *o ¿4¡ a» seg* X àigei DOIC

' òTiimo ve*» b g'òtiQ és í.g^rosx! »r »j^c pcrto c*5er»o ofib «was o nte <y Jr*E?t. 584 c6g
54-55 '", 7}
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emmarcar cl grup que £m baixat del paradto

El Envión del mt 'aní (Pari«. B.N. ms. Rothschild, 2529) (Fig. 8?],

encara que en principi no es tracti d'una ^bra valenciana, això no otistant

dóna una solució al grup de Crist 1 l'ànima que sembla emparentada a» «o

les obres que estem comentant S!5 : un i altre personatge queooi

suspesos per damunt del marc estricte de la composició dins d'una

superficie en forma de U i de contorns fístonejats. que do-j angles

aguanten.

L'escola catalana, que ben poques vegades fa ús de la màndorla. sí que

envolta els personatges celestials amb núvols, però en tots els casos Crist

sempre se situa per sobre del grup dels apòstols, que hom diria que es t? n

totalment aliens a ia presència dMaa. Ho podem contemplar en IP

predeLla del retaule de Cameles (c 1407 - 1408) [Fig. 52j. però sovinteja

mes en obres tardanes : el re'auíe del Museu de Vilafranca del Penedès

[Fig. 1091, el retaule de Guimerà (M.E.V.) [Flg. 1051, etc.

Bel que fa al camp escultòric, val la pena recordar el cas de la Dormlcié

de Bege» [Fig. 461, que ofereix una solució igual que la de l'escena ûr

l'Ascensió, Finalment, en el relleu de la Dormido de & catedral de

València [Fig. 100), l'escultor, probablement Akjo de Vahia. dóna forma

te núvols arrissats a la peanya que aguanta, a la part superior. Déu Pare

Jesucrist.

L. Saraleguí. en comentar la »mula de la Dormido de) museu dr

Filadèlfia (Fig. 60] afirma que " en la punta, los querubines del ' Ara

Ceaeli " ( Reminiscència de la represeiitanción escénica ) rodean a

* 00 pobw 3 oat e ; 7 d<* %or«* ae " 398 e '« do·'o
f^fv c era s atx" sob*« to cooiQ C ne a**ys ^és *0'd % e esc*-^ a ' aoo* de* T»OT«S»I' d« Sar C, js1

a« Vo»s i , aeificna un •* ,ym«naacr r«? oeobor ".A**«S BOÑIGAS 19ó5 ' ' pog 233
241, 2 r« L**bre'«'i ¡o Ho . ·)emtni» * ívewo'i tn 'eoc-c 3**»0 Sfa"w xs «o

,'DljBEEü, ï 987 oog 961
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Jesucristo, recibiendo el aimlta... " 3I6. És evident, doncs, el parai. Ir Usine

entre aquests grups celes Jais suspesos a la part alta de la composició i

les representacions dramatiques que uUUUen l'anomenat " escenari

multiple vertical ", corn es el cas drls drames assumption istes de València

i Elx. Tanmateix, una cosa és veure-hi una relació i l'altra considerar que

la representació plástica pren el model de la dramàtica, î.omés caldria

recordar que dins la temàtica assumpcíonista d'època romànica ja es

troten representacions en què ei gir p de Crist i l'ànima són dins d'una

màndorïa damunt dels personatges celestials 3I7. £1 retaule de Beget amb

una solució semblant a la taula que comenta L. Saralegui, és datat del

segf« XJV. També tes noticies de l'ús de les tramoies aèries qae recull J.F.

Massip, *ant dins l'àmbit de la Corona d'Aragó com en altres indrets í

Florència, Londres, París, etc.) no són anteriors a la segona meitat del

segle XT/218.

Des de 1" antiguitat, tant en ei camp de les aru elàstiques com en el

dç > les arts dramàüqu, hi uavia una tradició «de fer aparèixer els

personatges divins per damunt dels mortals ;U9. La desaparició de les

grans representacions dramàtiques durant l'edat mitjana va provocar ia

pèrdua ie la tradició en aquest àmbit, però no en les arts plàstiques, on

els principis del cristianisme encara ho fomentaven. Caldrà esperar els

últims temps medievals per retornar a la riquesa de la representació

dramàtica, recuperació que s'aconseguel* precisament per via religiosa.

3 « ó SA» Ait GUI 5952 pjg t

-' u" ae s e*ef"0«s conegj's és d ae Labre de P&tcoots a'Bvic a ,M "̂ c Soyeuse-« Staa-rt/ c
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cosa que motiva i entroncament entre eis elements plàstics i dramàtics
320. De fet, és a partir del scgie XV quan s'abandona U fórmula bizantina,

en què Crist figurava al costat del llit de Maria, i se substitueix per la del

grup aeri. L'espectacularitat que en els drames comportava l'ús de la

tramoia E.èria és contemporània a l'interès per les representacions

"realistes" de Ics arts plàstiques. A partir d'aquí, per tant, hom pot

imaginar relacions méo o menys estretes i precises erttre els grups

celestials en el cel í una expressió artística I i' altra.

Abans ja hem fet notai que en l'episodi de l'arribada de Joan i dels seus

companys sovint es barrejaven dues o tres seqüències en una mateixa

escena. L' explicació estava, d'una banda, en l'interès per la narració i, de

l'altra, en la falta d espai material per desenvolupar-hi tots els paisatges.

Doncs també, en ei cas de la Donnició - encara que ncoés en quatre

obres -, hi trobem una segona escena situada en allò que podrieai

anomenar subespai : en la Dormido de la predel.la deï retaule de

l'arcàngel Gabriel de la catedral de Barcelona [Fig 3 U i en la del Pscdtírí i

'•'ttre d'Hot es d Alfons el Magnànim ( Londres, B. L. ms. 28962) fFig. 68),

just damunt del Crist que recull l'ànima de Maria del costat del llit, s'hi

mostra l'escena de la Coronació. Ea el retaule Crist i la Verge suren en un

cel estrellat i citcular que es retalia enmig del daurat dal fons de 1 escena

principal. En canvi, en el manuscrit els bustos dels protagonistes

emergeixen duns núvolc allargats sobrepasáis al retitulat del fors de ia

il.Iustració.

Sí bé, aquests exemples es poden expLcar a partir de l'interès

narratiu, no pcciern pas ignorar que ja hem trobei síntesis semblants *n

" * ~ ,e$ *e?'e^3""ac a*~s a'·yo·o K ae .crec1«' a c, «s j »I'-e'c^e"* ero'e-'aaes s-c es
*e 3 o*«"'1 T«afi"e pr'ö 9o2 i/j; 27 ' 2C
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obres molt més antigues, en què ''ànima era coronada en pujar al cel. De

tota manera, f fa prcdel.la t en el psaltirl c'ha de distingir més clarament

entre la Dor AVÍO, en el sentit que Maria lliura ranima al seu Fill. i la

Coronació de la Verge, episodi que s'esdevé després de »assumpció al cel.

cosa que es fa ben palesa en ~omprovur que el vestit de la Verge coronada

és diferent del de la seva ànima.

Eis altres dos casos, que falta comentar, s'inscriuen en un context

malt més realista : a través de la finestra de la cambra de la Verge es pot

veure un paisatge natural on té lloc l'Assumpció ( Llibres d'Hores de la

B.L. de Londres, ms, 18193 IFig. 67] i el Lliurament del cingol a Tomàs t

r mula del M.N.A.C., num.. in. 24121 [ftg. 39]). Encara que es tracti de la

mateixa voluntat medieval de detallisme narratiu, en aquestes obres, ja de

tes acaballes del segk XV. les innovacions tècniques permeten de dotar-les

d aquell caràcter més "realista" del qual parlàvem més amunt.



318

3.3.6. Là VETLLA DEL CADÀVER?.

Les restes del mural de Santa Maria de Terrassa no contenen cap

escena que puguem identificar amb )a Dormicio. Però. precisament, un

déte fragments més visibles és el que mostra la Verge difunta estirada en

el llit envoltada de dotze apòstols (Flg. 24). D'aquests, dos se situen a

primer terme, davant el llit, i sembla que amb les mans agafin alguna

cosa qu" avui a nosaltres ens resulta invisible. L'absència de personatges

celestials o de l'ànima i ei fet que cap del apòstols no es presenti en

actitud d'oficiar el ritual funerari fan impossible que es tracti de la

Dormició. Més aviat fan pensar er» l'escena de la llinda dreta del portal

geminat de l'hospitaJ de Saint -Jear de Bruges, on el cos de la difunta

estirat damunt d'un llit (?) és vetllat per deu àngels i dos apòstols, tots

amb les mans esteses 3kl; a Terrassa, doncs, potser eJs àngels haurien

estat substituïts pels mateixos apòstols. De tota manera l'escena resulta

conflictiva i l'única cosa que podem afirmar és que es tracta d'un moment

posterior a la Dormició i anterior a la Resurrecció.

¿2 fe ^e*def c-e^ s,.e e '«'e,, ae 3'„gei ood'o xr s epsoa "e^ea e"**e 3 aeróse c a*» ces
aeso'es de seg„ c v«o.*e a »>ef 3 a^e p'tcede x a estece c A .Q ' -ao de esaw€"c r -c . ra
i/o«~ ce VERD ER *9&C oag 36 a^ 27 28 5e a^e *s a 'e"oao es *• s*or ooo's ajt ">ar

car>a» de CO^-UIT a ais rf.qae" ca a^e« de DOPTHDO G-?Ü. R CAR' COCK '950 paq D2 c
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3.3.7. U» 8EGUHUCI FÚNEBRE.

Les representacions dramàtiques que r« muntaven en dues Jornades

acabaven k primera amb la pujada al cel de l'ànima de Marta. L'última

estrofa, però, que canten els àngels de l'aracell del drama d'Elx ja dóna la

pauta del que ha d'esdevenir :

" Apòsíoif e amichs de Déu,

este cos sagrat pcndüreu

e portau-lo a Josaphat,

on vol sia sepultat " 322.

D'acord, doncs, amb aquests versos, ia segona jornada s'inicia amb els

preparatius per organitza* el sepeli. És en aquest moment quan e.i els

drames catalans hi ha la discussió sobre qui ha de portar la palma, tema

que ja hem vist representat en algunes Dormirions. Una vegada s'ha

acordat que l'ha de dur Joan. comença el seguici fúnebre, que a Elx s'obre

amb el cant d'fn extíu Israel Aegipto, el psaim propi de l'ofici de difunts,

que és inscrit en els llibres, que tenen els apòstols d'algunes Donniciona i

que alguns iclats apòcrifs també indiquen ( Ps.-Meliíó, Joan de

Tessalònica i la Legenda Antea ),

Les arts plàstiques també représenter, aquest episodi, enema que no

gaire jovint Wrattslaw - Mítrovlc i Okunev afirmen que al món oriental

apareje per primera vegada a la porta de la catedral de Souzdal, de la

primera meitat del segle XIII. Però les composicions rae» característiques

es troben en te pintura serbia, la primera de le* quals seria lesglésta ie

. 1986 p^ ¿A
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Sant Joaquim t Santa Amia a Studenica 322. A Occident, en canvi, ja se'n

troba abans un exemple de caràcter monumental : el timpà de Saint-

Pterre-te-Pueilier, a Bourges 324. Al segle XIV n'hi ha uns quants

exempte, però mai no arriba a ser una escena que puguem qualificar de

freqüent. D'entre les representacions més conegudes, u.-staquen els relleus

de f absis de Nôtre-Dame de París i els del timpà de la Puerta Preciosa de la

catedral de Pamplona i. en pintura, la pala de Siena de Duccío. el mural

del Palai.zo Pubblico de Siena de Taddeo di Bartolo, el de l'absis de la

capella de l'Arena de Pàdua í el del Sacro Speco de Subtaco 325.

Però, tant en les obres orientals com en Ics occidentals, aquest episodi

del seguici fúnebre sempre es reflecteix plasmant el moment en què els

jueus intenten profanar el cos de la Verge, una circumstància que, com ja

hem indicat anteriorment, expliquen tots els apòcrifs encara que amb

detalls diferents. En tot cas, el que diferencia les representacions dels dos

móns medievals és e! fet que a Orient sempre es fan grans composicions

de caràcter sintètic : la Dormido és, a la vegada, el Seguici fúnebre i

l'Atac dels jueas, de manera que, mentre que a la part posterior del ilit o

lliter de Maria hi ha Crist psicopompe, a l'anterior hi ha un o dos jueus,

les mans dels quals hi han quedat enganxades com a càstig per la seva

escomesa. A part dels dos exemptes Ja citats, val k pena de recordar una

de les composicions de major qualitat : el fresc de l'església de Gracanica.

també a Serbia» de c. 1320 326. A Occident, en canvi, el Seguici fúnebre

325yyPA*$lAW M'^OVIC OCAEV "531 003 5' "53
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amb l'Atac dels Jueus soi anar precedit de M Donnició t a continuació -s

mostra alguna de les escenes que reflecteixen el final glortós de la Verge:

Assumpció o Coronació.

Les tres representacions del nostre corpus que contenen aquest episodi.

Seguici fúnebre amb i'Atr.c dels jueus, pertanyen a conjunts mu'üats.

cos« que impossibilita conèixer quines a'«res cjcenes del cicle ni havia La

més antiga és un fragment d'una pintura mural configurada en forma de

retaule que hom suposa que provenia de l'església de Sant Jaume de

Frontanyà (Fig. 111 i ( Berguedà ). Hi devia haver, almenys, quinze escenes

referents a la vida de Jesús i Maria, però avui només se'n poden

identificar sis amb seguretat. D'aquestes, una és el Seguici fúnebre i

l'altra la Coronació 327.

Les altres dues són taules soltes provtr*ents rie retaules desmuntats i

repartits per diversos museus i collecions particulars. Una és atribuida a

l'anomenat mestre de 7o_è í es conserva eo una col·lecció particular de

Barcelona (Fig 112) «'in tarnen t amo una Nativitat 328. L'altra, a la

col·lecció Pedrcl Rius de Madrid (Fig. 113!. s'ha^ía atribuït a Oora-nec

Valls, però ultimairera s'ha considerat més d'acord amli l'estil de Pere

LembrL Segons Gudiol i Alcolea, devia haver format part, Juntament amb

tei Coronació (col·lecció Dalmau de Barcelona) i moltes altres escenes, de

retaules dédirais a Crtst, la Verge, Sant Pere i Sant Miquel s^e També és

«H,-o' fou armtcaf • ocs$a* er* «•• piafo C f aqj«stQ tondc o va 'aít«0r pat at 3 ço" «ce o
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possible que aquest episodi fos representat al murai de l'església de Santa

Marta de Terrassa. JE que desprès de l'escena que hem qualificat com la

Vetlla del cos de Marta sembla que hi hagi el cap d'un soldat, una de les

maneres com. en alguns casos, són representats els jueus que ataquen la

llitera de la Verge. Però com que aquest detall és l'única cosa que resta de

la suposada escena no k tindrem pas en compte.

Les tres pintures, doncs, figuren el moment en què els apòstols

traslladen el cos difunt de Maria, col·locat damunt d'un baiard, cap al lloc

de sepultura i són atacats pels Jueus. Aquest episodi és aprofitat pels

drames de Tarragona i Elx 33° per introduir-hi unes escenes mogudes i

divertides que segueixen més o menys les versions de te legenda Áurea i

del Ps. -Josep d'Artinatea. Eo la pintura mural de Frontanyà s'ha escollit

el moment en qtiè dos Jueus han intentat tombar el baiard El fet que

se'ls hagi pintat amb unes ma ,s de proporcions exagerades comparades

amb la resta del cos. fa pensar que el pintor volia referir-se al càstig de les

mans enganxades d.: què parla el Ps. -Josep d Arímaïea i les versions dels

manuscrits catalans publicats pel canonge CoUell i per Carreras Cancii.

£1 mestie tie Torà també hi ha figurat des jueus. Un prop deLs peus de

la llitera aixeca l'espasa per a escometre el cos de Maria. L'alire és darrera

l'apòstol del capçal i dialoga amb Pere que és a prop seu. Aquest

protagonisme del cap dels apòstols i la presència de dos àngels turiferaris

que vo'en per damunt de la comitiva permet de relacionar aquesta obra

amb la Legenda Áurea .

La tipologia dels dos Jueus que ataquen la llitera ^s aqucLa que veiem

representada més sovtat, tant en les composicions sèrbies corn en les
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occidentals ( els relleus de Parts, Totea de Duccio.e'c ) 3S1, En canvi, la

taute del Seguici fúnebre de la col·lecció Pedrol Ri v s ( Madrid î segueix

una fórmula diferent. Aquí, a primer pla s'han representat els apòstols

transportant el cos difunt i completament aliens al tfrup de sis homes

armats que se'ls apropen des del fons de la comporto. També en els

relleus de la Puerta Preciosa de Pamplona ires dels jueus van armats i un

quart éé cl que es queda amb les mans enganxades a la llitera. D'altra

banda, en el fresc de Sublaco els apòstols han dipositat la llitera a terra 1

tenen tes mirades dirigides vers Marta, excepte el de l'extreni dret que es

mira un nombrós grup de jueus que s'acosta des de la porta de la mura'lio

de la ciutat. L'actitud d'aquests, però, és de súplica, cos? que fa pensar

que es tracta del moment posterior a l'escomesa.

Si en aquesta tauia de la col·lecció de Madrid la identitat dels jueus es

distingeix pels capmalls, capells de ferro, bactncts i llances, en les altres

dues obres catalanes tenbé és la indumentària allé que permet

d'idenl·lffcar-los. En la taulm del mestre de Torà van vestits amb $pó,

cakes i «m r?jw.uet a! cap. és a dir, vestimenta contemporània. Pel que fa

al mural de F;ontanyà. duen túnica i un gavany amb una llarga

caperuoca. un distintiu obligatori per als Jueus de la Catalunya medieval
332. Un detall característic d aquesta darrera representació és la propriété

reduïda dels jueus en relació als apòstols. És un "ecurs propi de l'art

medieval que en aqueste últims segles tendeix a desaparecer 333. També

" ' D "í ò—b * ae ts o*" FM>»(C 't*"c3 cci crfnf «'s »i*evp-« a» s *e«auies de * «»jg'es 3 3c V '-cr-cvj
d« CCT DC * Potoca' ! PCST v '\ pag 729} de- » esa'és c d« Sc«to \to' a de' Cas* ' o de
frcr«.s«a(

Das«:a¡«0OSTv n/ Dog fc8
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s'ha utilitzat en aquesta mateixa escena, en e*s relleus de l'absis de

Nôtre-Dame de Paris ***.La vestimenta dels apòstols, no presenta cap

dada remarcable, a excepció de la taula atribuida a Pere Lembrí on tots,

menys Pere, Paa i Joan, porten el mantell que els cau damunt del front.

Ja hem vist que era u*»*» nota característica en algunes Dormicions t que

l'artista no fa mes que seguir el model que imposen les celebracions í l'art

funerari335. En aquesta mateixa taula i en el mural de Frontanyà Marta

porta toca, però, en canvi en la taula del mestre de Torà té el cap

descobert. En relació a aquesta apaiença més "Jovenívola" de la Verge és

interessant el comentari de Francesc Eiximenis :

"... car. com primerament per la gian penitència que ella feto. Ella se

me •>tras baixeta e morisqueta, Javors aparec sobiranament blanca e

luent e tota tractable e ab la cara alegre quaix rient, qui James no es

ris, e donava tan gran delit a aquells qui la gurdaven. que era fort

gran meravella "3as.

j0uf»e de c*Q"»*anya "x> ei cc<*es£xr*«r c<rtfc »«s cooouws 3 cu* no afba» R / »co> és o oa^-r ae la
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En reportat d'atrtbuts només votem destacar que el mestre de Torà no

hm pintat la palma ni i Ics mans de Joan ni eii el balard. L abaencta

d'aquest element, que en alguns relats i repre&entítcions dramàtiques té

un paper destacat 337, ena remet al tem del Ps.-Joan Evangelista. També

la trobem a faltar en els relleus de Paris.

Al mural de Frontanyà els personatges es retallen damunt d'un fon»

neutre. En les altres duci» peces s'rw suggerit un paisaje natural : un

terra poblat de matolls i un fons d'arbres i altes muntanyes a la del

mestre de Torà i un paisatge rocallós i una porta de ciutat allunyada a la

de Pere Lembri Evidentment, es tracta de les afores de Jerusalem, camí üe

la vall de Josafat. el lloc on, segons els textos, s'havia d'enterrar el cos de

Maria 338 Cap del? clos pintors s'ha deetdlt per tes riques arquitectures

que presenten els italians l Uuceio, Taddeo di Bartolo).

En e,s apèc'ifs d*1 0s Melifó Joan d® . «r 'a img&nda Â, »ea «r !o •wwr·'ac'ó d
Is paÍTitj és j»i!ttockj «r ibvof «« .nfiïg.t oït iM9v¡ també per o u-. oo»«g gcne-o!

538 lecor«.̂  que «) P$ jooi Evtsngei'Sio • es seuf •«!% e'-» *o R«o»nse oo'«^ ¿*
C^»fT3*»! « «na po^ dt ió va» de josatet La nucripaó o* r*í«y A $Qinf"F.er*e" «• ^u^- «e»
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