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Del 15 de febrer al 19 de maig 		
de 2019
Organitzen i produeixen: Museu Nacional d’Art
de Catalunya i Museo Nacional del Prado.
Amb la col·laboració de Fundació Banc
Sabadell
Comissari: Joan Molina, professor d’Història de
l’Art de la Universitat de Girona

Bartolomé Bermejo. Descens de Crist al Limb, c. 1475. Museu
Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

§ Enlluernant, genial, enigmàtic, rebel són alguns dels adjectius que avui s’associen a Bartolomé Bermejo, un pintor de gran èxit al seu temps i que va caure en l’oblit per emergir a finals del segle xix com
a un dels grans mestres de la pintura del Cuattrocento europeu.
§ Organitzada pel Museu Nacional d’Art de Catalunya conjuntament amb el Museu Nacional del
Prado, on es va poder veure entre octubre de 2018 i gener de 2019, aquesta mostra antològica descobreix en tota la seva dimensió l’obra d’un dels pintors més fascinants del segle xv.
§ Amb la col·laboració de Fundació Banc Sabadell, el Museu Nacional presenta a Barcelona 42 obres
de Bermejo i altres artistes del seu temps. Es poden veure reunits per primera vegada 21 olis sobre taula, gairebé la totalitat de la producció del pintor que es conserva a museus i col·leccions
d’Espanya, Europa i Estats Units. És també l’ocasió per poder admirar la seva obra cabdal, la Pietat
Desplà, fora del seu emplaçament original a la catedral de Barcelona.
§ L’exposició desvetlla alguns aspectes poc coneguts de l’obra d’aquest genial artista. Fruit de les
investigacions realitzades, s’han pogut identificar les taules de la col·lecció del Museu Nacional com
a part de la predel·la del retaule de Santo Domingo de Silos, que conserva el Museu del Prado.
§ Una vegada finalitzada l’exposició organitzada pel Museo Nacional del Prado i el Museu Nacional
d’Art de Catalunya, la National Gallery de Londres li dedica a l’artista una mostra, que es podrà
veure a partir del mes de juny, amb el títol Bartolomé Bermejo, Master of the Spanish Renaissance.
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Bartolomé Bermejo. Crist de la Pietat, c. 1470-75.
Museu del Castell de Peralada

Bartolomé Bermejo. Mort i Assumpció de la Verge, c. 1468-72. Berlín,
Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie

Un geni itinerant, judeoconvers i d’aspecte bermejo
Bartolomé de Cárdenas, dit el Bermejo (c. 1445 - c. 1501), mestre d’origen cordovès, va desenvolupar la
seva activitat professional als territoris de la Corona d’Aragó. L’èxit de l’obra de Bermejo va ser rotund al
seu temps. Reclamat per alguns dels més exigents clients del seu moment, com l’ardiaca barceloní Lluís
Desplà o el mercader italià establert a València Francesco della Chiesa, les seves composicions van ser
àmpliament difoses pels pintors amb els quals es va associar. Malgrat això, després de la seva mort, el
seu nom i la seva obra van caure en l’oblit. Va ser a finals del segle xix que la seva indiscutible mestria
tècnica i el seu extraordinari univers visual, misteriós, únic i suggeridor, van despertar l’admiració dels
especialistes internacionals i, alhora, també dels falsificadors de pintura antiga. El 1926, l’historiador
valencià Elías Tomo li va dedicar una primera monografia que el va consagrar com un dels paradigmes
de la pintura espanyola.

Una extraordinària destresa tècnica
Les escasses notícies biogràfiques de què podem disposar indiquen que Bermejo va tenir una carrera
professional complicada. Nascut a terres cordoveses, la seva condició de judeoconvers l’encaminà a
una vida itinerant que el va portar a residir a València, Daroca, Saragossa i, finalment, Barcelona. Per
deixar de banda les limitacions gremials de l’època, sovint es va associar amb mestres locals, molt
menys qualificats, circumstància que va donar lloc a situacions conflictives, com l’abandó d’alguns encàrrecs i, fins i tot, a rebre una sentència d’excomunió. Malgrat tot això, l’utilització del seu àlies –potser
adoptat per algun tret físic, el Bermejo, amb què signà algunes de les seves obres més innovadores,
confirma que ens trobem amb un pintor amb una personalitat acusada, probablement conscient i orgullós de les seves habilitats.
El treball de Bermejo es basa en l’ús de les potencialitats pictòriques de la llavors innovadora tècnica
a l’oli. A partir d’aquesta premissa va saber desenvolupar un llenguatge personal de signe realista, especialment atent als efectes il·lusionistes i a la definició d’espectaculars gammes cromàtiques. Junt a
la seva destresa tècnica, sorprèn també la seva capacitat per desenvolupar noves interpretacions de
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Bartolomé Bermejo. Pietat Desplà, 1490. Catedral de Barcelona

tot tipus de temes i iconografies. El seu principal referent va ser la pintura flamenca, l’escola inaugurada per Jan van Eyck i Rogier van der Weyden que, a la segona meitat del segle

xv,

havia conquerit tot

Europa, inclosa Itàlia. Encara que s’ha especulat sobre el fet que Bermejo pogués haver-se format als
tallers septentrionals, és més possible que el seu aprenentatge tingués lloc a la cosmopolita València del
segon terç del segle xv, una ciutat oberta tant als models flamencs com als italians, dels quals el pintor
cordovès també es va fer ressò.
Bermejo va despertar l’interès d’una sèrie de selectes comitents, des de grans eclesiàstics i nobles fins
a distingits mercaders, així com també dels seus col·legues de professió, que sovint van imitar les seves
composicions.

Recents descobriments
La Pietat Desplà, la complicitat entre l’artista i el seu mecenes
El 1490, establert Bermejo a Barcelona, l’ardiaca Lluís Desplà li encarregà una Pietat per a la seva
capella privada, a la catedral. La Pietat Desplà, que serà l’obra cabdal de Bermejo és alhora imatge de
dolor i d’opulència, escena devocional i paisatgística. Lluís Desplà, un personatge de gran influència a
la ciutat, es va oposar, sense èxit, a l’establiment de la Inquisició a Barcelona. En ell Bermejo va trobar
la complicitat d’un mecenes que exercia el seu lideratge segons els nous valors renaixentistes: la fama,
la virtut pública i l’exercici del col·leccionisme seguint els models clàssics.
Aquesta obra extraordinària ha estat restaurada recentment gràcies al patrocini de la Fundació Banc
Sabadell. Els treballs han permès recuperar l’esplendor de la taula i identificar fins a 48 plantes, tres
fongs (inclosos dos líquens) i vint-i-dos animals, que han pogut ser catalogats per un equip de l’Institut
d’Investigació de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona.
L’equip de científics de l’IRBio ha pogut identificar espècies com ara el xiprer, la peònia, la sàlvia, la
palmera datilera, el salze, la murta, la calèndula o l’herba presseguera. Bermejo mostra un excel·lent coneixement de l’hàbitat natural de les malves: per una banda l’autor situa aquestes plantes no massa lluny
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d’un cadàver (una referència a l’expressió criar malves), i per l’altra, representa tant la planta com el
fong que sovint la parasita (rovell de la malva) i l’insecte associat a aquesta espècie vegetal (xinxa de les
malves). Pel que fa als animals, apareixen a més de l’oreneta vulgar, la sargantana, el caragol vinyal, el
gripau, l’escurçó, el lleó i diferents espècies de papallones, entre les vint-i-dos espècies representades.

El retaule de Santo Domingo de Silos
Els treballs d’investigació realitzats arran de l’exposició han revelat que les dues taules de Bermejo del
Museu Nacional i les dues de la col·lecció Institut Amatller d’Art Hispànic degueren pertànyer al retaule
de Santo Domingo de Silos, pintat per a l’església homònima de Daroca. Fins a aquest moment, les peces
d’aquest retaule identificades amb seguretat eren la taula central amb la imatge de Santo Domingo entronitzat, del Museo del Prado, i dues taules laterals amb escenes narratives de la vida d’aquest sant: una
que representa l’Abraçada de Santo Domingo de Silos amb el rei Ferran I de Castella, conservada igualment al Museo del Prado, i una altra amb la Mort de Santo Domingo de Silos, en una col·lecció particular.
Aquesta nova hipòtesi sobre l’origen de les taules es va presentar al Congrés Internacional El universo
Pictórico de Bartolomé Bermejo, celebrat al Museo del Prado el passat mes de novembre.
El compartiment central i les dues escenes de la vida del sant provenen del cos del retaule. El Davallament de Crist als Llimbs, la Resurrecció, la Visió del Crucificat al Paradís i l’Ascensió, que flanquejaven
un tabernacle eucarístic perdut, constituïen la predel·la d’aquest retaule de grans dimensions. Les proves
radiogràfiques realitzades al Museu Nacional suposen la confirmació material d’una hipòtesi plantejada
fa anys. La disposició horitzontal de les posts que conformen les taules indica que constituïen part d’una
predel·la. Els travessers en forma de creu han desaparegut, però gràcies a les radiografies s’han localitzat
els orificis corresponents als claus que els subjectaven. Això confirma que les taules estaven agrupades
en parelles (Davallament de Crist als Llimbs-Crist al Paradís i Resurrecció-Ascensió). Aquesta investigació arriba a la conclusió que les escenes de la predel·la es van veure sotmeses, igual que la taula central,
a una ampliació de les seves dimensions originals.
Des de principis del segle

xx

les taules del Museu Nacional i les de l’Institut Amatller d’Art Hispànic

van suscitar múltiples teories sobre el seu origen i el seu emplaçament primitiu. Les noves evidències resolen també l’enigma del seu lloc de creació i situen el conjunt durant l’estada aragonesa de
Bartolomé Bermejo, rebutjant definitivament la idea de la seva realització a l’etapa valenciana tal com
s’havia suggerit.
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Hipòtesi de reconstrucció del retaule de Santo Domingo de Silos
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Bartolomé Bermejo. Flagel·lació de santa Engràcia, c. 1472-77. Museo de Bellas Artes de Bilbao

CRONOLOGIA

c. 1440

Neix a Còrdova.

1468

Nomenat com a resident a València, rep un primer pagament pel retaule de Sant
Miquel de Tous per al cavaller Antoni Joan. Signa l’obra com “Bartolomeus Rubeus”.

c. 1571-72

S’estableix a Daroca.

1474 i 1477

Signa dos contractes per elaborar el retaule de la parròquia de Santo Domingo de
Silos de Daroca, el segon dels quals s’acorda a Saragossa, on residia des de feia un
cert temps.

1479

Es compromet, al costat de Martí Bernat, a pintar el retaule de la Mare de Déu de la
Misericòrdia per a la capella de la Visitació de Santa Maria del Pilar.

1482-83

És el pintor millor remunerat de tots els que participen als treballs de policromia de
les portes del retaule major de la catedral de Saragossa.

c. 1483-89

Al costat dels valencians Roderic i Francesc d’Osona pinta el Tríptic de la Mare de
Déu de Montserrat per encàrrec del mercader italià Francesco della Chiesa, que el
llegarà a la catedral d’Acqui Terme.

1486

La seva dona, Gracia de Palaciano, és condemnada per la Inquisició aragonesa
acusada de pràctiques judaïtzants.
Participa en el concurs per a l’execució de les
portes de l’orgue de Santa Maria del Mar de
Barcelona.

1490

Conclou a Barcelona la Pietat Desplà, la seva
obra mestra.

1495

Rep un pagament de 30 sous pel disseny de la
vidriera de la capella baptismal de la catedral de
Barcelona, realitzada per Gil Fontanet.

1500-01

Fa els esbossos per a unes vidrieres amb les
virtuts cardinals que havien d’instal·lar-se al
saló de contractacions de la Llotja de Mar de
Barcelona.

c. 1501

Mor probablement a Barcelona.

Bartolomé Bermejo. Sant Miquel triunfant sobre el dimoni
amb Antoni Joan, 1468. Londres, The National Gallery
© The National Gallery, London. Adquirit mitjançant acord
privat amb una subvenció de l’American Friends of the
National Gallery de Londres, possible gràcies al Fons de
Dotació de J. Paul Getty Jnr, 1995
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Bartolomé Bermejo. Tríptic de la mare de Déu de Montserrat, c. 1483-1484. Cattedrale Nostra Signora Assunta, Aula Capitolare, Acqui Terme
(Alessandria)

TEXTOS DE SALA

Bartolomé de Cárdenas, àlies el Bermejo (c. 1440 - c. 1501),
és un dels pintors més fascinants del segle xv. Nascut a
terres cordoveses, és molt possible que la seva condició de judeoconvers l’adrecés a una vida itinerant que,
com a poc, el va dur a residir a València, Daroca, Saragossa i, finalment, Barcelona. Per evitar les limitacions
gremials de l’època, sovint es va associar amb mestres
locals molt menys qualificats. Tot i això, l’ús orgullós del
seu àlies, el Bermejo, amb el qual va signar de manera
particular algunes de les seves obres més innovadores,
certifica que som davant un pintor amb una personalitat
acusada, probablement molt conscient i segur de les
seves habilitats.
A partir del domini de la tècnica de l’oli segons la manera
dels flamencs, Bermejo va saber desenvolupar un llenguatge realista personal, especialment atent als efectes
il·lusionistes però també a la definició d’espectaculars
gammes cromàtiques. Al costat de la seva destresa tècnica, sorprèn també la seva capacitat per desenvolupar
noves interpretacions de tot tipus de temes i iconografies. La seva inquietud per continuar explorant nous terrenys, especialment en l’àmbit del paisatge i el retrat, li
va permetre concebre algunes de les seves obres més
complexes i innovadores a l’últim període de la seva

Bartolomé Bermejo. Sant Joan Baptista al desert, c. 1470.
Museo de Bellas Artes de Sevilla

trajectòria professional. Tot això va ser advertit per una
sèrie de selectes comitents, des de grans eclesiàstics i nobles fins a distingits mercaders, així com pels
seus col·legues de professió, que sovint van imitar les seves composicions.

Els inicis: entre Flandes i València
Els inicis de Bermejo són incerts. No sabem res de la seva joventut i formació, excepte que va néixer
a Còrdova. La seva primera peça documentada és el Sant Miquel, datat el 1468, una obra realitzada a
València per a la parròquia de Tous que revela un excel·lent coneixement de la pintura flamenca. Gràcies a l’arribada de mestres septentrionals i a la contínua importació de pintures, dibuixos i estampes,
València va esdevenir un escenari ideal perquè un jove i inquiet pintor no només es sentís captivat pels
models dels mestres del Nord, des de Jan van Eyck a Hans Memling, sinó també perquè assimilés les
claus del seu llenguatge. Bermejo va adquirir un perfecte domini de la tècnica de l’oli, que li va permetre
desenvolupar nombrosos efectes d’il·lusionisme pictòric a les seves obres: des de refinades brillantors
i reflexos lluminosos sobre metalls, pedres precioses i peces d’orfebreria fins a sorprenents efectes de
transparència a gases, passant per una hàbil combinació cromàtica que atorga versemblança matèrica
als teixits, marbres i paviments representats. Va ser així com es va començar a consolidar la trajectòria
d’un dels pintors més virtuosos del segle xv.
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Un pintor judeoconvers a Daroca
Després de la seva estada a València, Bermejo es va instal·lar a Daroca cap al 1472. L’estreta relació
que va mantenir amb alguns membres de la seva comunitat judeoconversa ha fet pensar que ell mateix
compartia aquesta condició. Es va casar amb Gracia de Palaciano, una viuda molt rica que anys més
tard va ser processada per mantenir pràctiques judaïtzants. Per la seva part, Juan de Loperuelo, un
adinerat mercader convers, també processat per la Inquisició, apareix vinculat directament o indirecta
amb la majoria dels retaules que va elaborar a Daroca, raó per la qual se’l pot considerar el seu factòtum professional i personal. També sembla indicativa la realització de pintures la temàtica de les quals
sembla concebuda per satisfer les expectatives i calmar els temors dels nous cristians. A més, Bermejo
va encapçalar les seves firmes amb les inicials ihs (Ihesus), potser una estratègia per expressar, alt i
clar, la seva nova fe cristiana i així bandejar les autoritats religioses en un moment, a finals del segle xv,
especialment difícil per a jueus i conversos.
Tot això apunta que l’itinerant Bermejo devia ser un dels més damnificats pel clima d’intolerància i exclusió religiosa dominant a la seva època.

Luxe i sofisticació al retaule de Santa Engràcia
La cita que presideix aquesta secció, inclosa al contracte del retaule de la parròquia de Romanos, localitat pròxima a Daroca, indica fins a quin punt la sofisticació cromàtica d’algunes obres de Bermejo, en
aquest cas del retaule dedicat a santa Engràcia, va suscitar l’admiració dels espectadors i clients, que
no van dubtar a veure-hi el model a seguir per als seus encàrrecs.
Del retaule de Santa Engràcia de Sant Pere de Daroca es conserven sis taules, dues de les quals s’han
reunit en aquesta sala. Un dels trets que comparteixen totes és, precisament, l’espectacular i variada
gamma cromàtica que Bermejo va aconseguir imprimir a les seves obres gràcies al seu domini de la
tècnica de l’oli i d’una sèrie de fórmules –com l’aplicació de laques i transparències– que li van permetre augmentar la sensació de profunditat i brillantor dels colors, especialment dels verds i vermells.
Sens dubte aquesta riquesa cromàtica va ser una de les claus del seu èxit. De fet, quan el 1479 va ser
contractat per realitzar el retaule de la Mare de Déu de la Misericòrdia, l’autèntic leitmotiv del document
notarial era que s’apliquessin «carmini e verdes e violetes todos acabados a olio».

Apoteosi del sant i excomunió del pintor
Bermejo va ser un pintor de personalitat difícil, que diverses vegades va incomplir els contractes que
va signar. Aquest va ser el cas del retaule per a la parròquia de santo Domingo de Silos a Daroca, encarregat el 1474. Desconfiats, els comitents van encarregar als pintors Juan de Bonilla, primer, i Martí
Bernat, després, que supervisessin l’activitat laboral de Bermejo. Quan el 1477 va abandonar el projecte
després d’haver pintat l’apoteòsica taula central, van decidir forçar-lo a retornar al treball fent efectiva
la clàusula d’excomunió inclosa al contracte i que, més que penes espirituals, comportava certes restriccions laborals. Aquell mateix any va signar un nou contracte, però ni amb això es va aconseguir que
Bermejo complís amb les condicions acordades: les dues taules laterals del conjunt que han arribat fins
a nosaltres van ser realitzades principalment pel taller del seu soci Martí Bernat. Entre les explicacions
per aquesta actitud inconformista hi ha la possibilitat que considerés que es tractava d’un treball mal
remunerat, la incomoditat d’actuar amb mestres menys qualificats o la negativa d’ajustar-se als conservadors criteris estètics dels clients.
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Bermejo i els seus socis
Bermejo es va haver d’associar sovint amb mestres residents a les ciutats on es va assentar per deixar
de banda les restriccions del sistema gremial. Així va succeir amb Juan de Bonilla a Daroca, Martí Bernat
a Saragossa o els Osona a València. Tot i que els clients sempre van confiar a Bermejo el disseny de
les composicions i la realització de les figures principals, aquest mètode de treball compartit va afectar
la qualitat del resultat final per diverses raons, com la menor destresa dels socis i l’aplicació de fórmules
–com l’ús dels relleus en guix– oposades a l’il·lusionisme d’empremta flamenca característic del pintor.
No obstant això, l’associacionisme va facilitar la difusió dels models concebuts per Bermejo, especialment a càrrec del taller aragonès de Martí Bernat i Miguel Ximénez. Això confirma que va ser un artista
de referència, respectat i admirat per pintors i clients per la seva superioritat tècnica i excepcional creativitat. D’aquí, potser, que el consell de la Seu de Saragossa ordenés instal·lar un pany per controlar
l’accés al claustre vell on Bermejo treballava en la policromia de les portes del retaule major de la catedral i preservar així la seva intimitat.

Una obra internacional, un pintor cosmopolita
Un tríptic de format flamenc encarregat per un mercader italià per a la capella d’una catedral italiana i
realitzat a la cosmopolita València per tres pintors hispans. Aquesta podria ser la carta de presentació
del Tríptic de la Mare de Déu de Montserrat d’Acqui Terme. Bermejo, amb la col·laboració de Roderic
i Francesc d’Osona, va signar una pintura que revelava la seva capacitat per assumir encara més intensament allò flamenc, des del format del tríptic i l’ús de la fusta de roure fins a l’adopció de fórmules
pròximes a Jan van Eyck, Dirk Bouts i al Mestre de la Llegenda de Santa Llúcia. Una obra que també
demostrava la seva assimilació de receptes d’origen italià, com l’espectacular marina de fons, compartides amb els Osona.
Com altres mercaders italians, Francesco della Chiesa, comitent del tríptic, va mostrar una marcada
inclinació cap a la pintura flamenca. Establert a València, probablement va veure en Bermejo el pintor
ideal per dur a terme un exvot en agraïment a la Mare de Déu de Montserrat –potser després de sobreviure a un naufragi en un dels seus viatges entre els ports de Savona i València– que presidís la capella
que va fundar a la catedral d’Acqui Terme, la seva ciutat d’origen.

La Pietat Desplà, una obra mestra a dues mans
Cap a 1490 l’ardiaca barcelonès Lluís Desplà (1444-1524) va promoure l’última pintura coneguda de
Bermejo: una Pietat absolutament única. En primer lloc pel seu fantàstic paisatge de caràcter expressionista i simbòlic, concebut per propiciar una meditació sobre el significat del sacrifici de Crist i el seu
paper redemptor. També per la presència de sant Jerònim, que evoca el caràcter humanista de Desplà,
un eclesiàstic de cultura i gustos filoitalians. Una tercera particularitat és el text all’antica gravat a la base
de la pintura, testimoni de l’afició col·leccionista de Desplà per les inscripcions antigues. Som, per tant,
davant una obra concebuda conjuntament, a dues mans, entre un poderós humanista i el pintor hispà
amb més talent de la seva època.
Després de la realització de la Pietat Desplà la documentació conservada sobre Bermejo arriba fins a
1501. D’aquell període només sabem que va realitzar diversos dibuixos preparatoris per a algunes vidrieres de Barcelona. Què va passar perquè el millor pintor de la seva generació gairebé desaparegués
del paisatge artístic després d’haver executat la seva obra cabdal? Aquesta és, sens dubte, una de les
grans incògnites que encara envolten la figura de Bermejo.
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El renaixement de Bermejo
Després de la seva mort a principis del segle xvi la fama de Bermejo es va apagar. Amb el pas del temps,
moltes de les seves obres van ser arraconades a sagristies i golfes o, senzillament, es van perdre. Per
a la recuperació de la seva memòria vam haver d’esperar fins a finals del segle xix i inicis del xx, quan la
pintura medieval va concitar un interès accentuat entre els especialistes i col·leccionistes internacionals.
De fet, tot i que el seu nom ja era conegut a mitjan vuit-cents gràcies a la inscripció de la Pietat Desplà, el
seu autèntic redescobriment va tenir lloc entre 1905 i 1907, quan es va establir una connexió estilística
entre la taula barcelonina i tres peces emblemàtiques: el Sant Miquel de Tous, la taula central del retaule
de Santa Engràcia i el tríptic d’Acqui.
Als anys següents l’estudi de la seva obra i l’elaboració del seu catàleg van passar a ser l’objectiu d’un
bon nombre d’estudiosos, encapçalats per l’historiador valencià Elías Tormo; però també va donar peu
a l’aparició de les primeres còpies i falsificacions de les seves obres. Tota una prova que Bermejo havia
passat a ser reconegut com un dels millors pintors del segle xv.

Bartolomé Bermejo. Sant Agustí al seu estudi, 1477-1485. Chicago, The Art
Institute of Chicago, Mr. and Mrs. Martin A. Ryerson Collection, 1947.393

CARTEL·LES COMENTADES
Sant Miquel triomfant sobre el dimoni amb el donant Antoni Joan
c. 1468. Oli sobre taula
Aquest fascinant sant Miquel s’inspira en models flamencs pròxims a Rogier van der Weyden i Hans Memling, tot
i que el fons daurat i el tractament tècnic s’ajusten a la tradició hispana. Sorprèn la textura del folre carmesí de la
capa i la qualitat metàl·lica de l’enlluernadora armadura, al plastró de la qual es reflecteix la Jerusalem Celeste.
L’oponent de sant Miquel és un estrany dimoni amb cos de saure, ulls a les mamelles i ales membranoses. Al
seu costat s’agenolla Antoni Joan –noble, mercader i corsari valencià que el 1468 va sufragar el retaule, avui
perdut, que aquesta taula presidia–, en un elegant retrat de caràcter expiatori: per això els dos salms penitenciaris
al llibre. Bermejo va signar la taula en llatí i lletres gòtiques en un pergamí curosament doblegat: “Bartolomeus
Rubeus”.
Londres, The National Gallery, Bought by Private Treaty Sale with a grant from the American Friends of the
National Gallery, London, made possible by Mr J. Paul Getty Jnr’s Endowment Fund, 1995, NG 6553
Sant Jordi
c. 1420-1450. Plata blanca
El sant Miquel de Tous, vestit amb un lluent arnès cromat, constitueix una bona mostra de la sorprenent
capacitat de Bermejo per representar tot tipus d’objectes de metal·listeria. En aquest cas és molt probable
que els seus referents visuals fossin algunes imatges sumptuoses, obrades per orfebres coetanis, semblants a
aquest esplèndid sant Jordi que llueix una armadura de tipus milanès elaborada amb plata blanca.
Procedeix de la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya
Sant Joan Baptista al desert
c. 1470. Oli sobre taula
La col·locació del llibre sota el braç, les potes aixecades del xai –símbol del Messies sacrificat– o la representació
del Precursor en un frondós paisatge són solucions iconogràfiques poc comunes en les imatges del Baptista.
Bermejo confirma aquí la seva creativitat i la seva peculiar interpretació d’alguns dels models flamencs pròxims a
Petrus Christus i Dirk Bouts, que va poder conèixer a través de dibuixos o estampes.
Sevilla, Museo de Bellas Artes de Sevilla
Mort i Assumpció de la Mare de Déu
c. 1468-72. Oli sobre taula
Bermejo representa amb una gran originalitat compositiva les escenes de la Mort i Assumpció de la Mare de Déu
i, a l’exterior de l’estança, l’entrega del cíngol de Maria a sant Tomàs des del cel. Destaca la cura posada en la
reproducció dels rostres dels apòstols i dels diversos objectes presents en la cambra. També la inclusió de diverses
inscripcions, com les lletres hebrees del pavelló del fons o les llatines bordades a la dalmàtica de sant Pere.
Berlín, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie
Crist de la Pietat
c. 1470-75. Oli sobre taula
Aquesta taula presenta clares analogies amb composicions de Giovanni Bellini i Antonello da Messina, fet que
demostra que Bermejo també va recórrer a models italians. La sang del costat i el calze tenen un clar sentit
eucarístic. El text hebreu del sepulcre –Ell va reparar la vida; amb la seva mort va posar fi a la mort– al·ludeix al
caràcter redemptor del sacrifici de Crist. Un text, pot ser, suggerit per un possible comitent judeoconvers per així
proclamar la seva cristianització.
Museo del Castillo de Peralada
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Escenes del Crist Redemptor
c. 1470-80. Oli sobre taula
Aquestes quatre taules probablement van formar part de la predel·la del retaule de santo Domingo de Silos. La
transparència a les gases que cobreixen els cossos de Crist i els Primers Pares és un dels assoliments tècnics
aconseguits per Bermejo per donar versemblança a les seves representacions. Són remarcables també el ric
cromatisme, les textures metàl·liques o els sorprenents efectes de la llum als dimonis del Descens als Llimbs.
El protagonisme concedit als patriarques de l’Antic Testament i a la seva salvació eterna s’inspira en versions
valencianes de la Vita Christi, un text de devoció de finals de l’edat mitjana, a partir del qual Bermejo dona vida a
unes composicions concebudes per expressar els desitjos d’alguns membres de la comunitat judeoconversa que,
com els seus avantpassats de les taules, havien reconegut Crist com el Messies.
Resurrecció
c. 1470-75. Oli sobre taula
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya
Descens de Crist als Llimbs
c. 1470-75. Oli sobre taula
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya
Entrada al Paradís i visió del Crucificat
c. 1470-75. Oli sobre taula
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Dipòsit de la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic
Ascensió
c. 1470-75. Oli sobre taula
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Dipòsit de la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic
Arrest de santa Engràcia
c. 1472-1477. Oli sobre taula
El retaule de santa Engràcia va poder ser encarregat a Daroca per Juana García. La santa va ser martiritzada a
Saragossa a principis del segle iv per ordre de Dacià i el seu culte va conèixer un gran auge a Aragó a finals de
l’edat mitjana. En tots els episodis, Bermejo va incloure un ampli repertori d’indumentàries i objectes procedents
de la refinada cultura nassarita, com la túnica i el turbant de Dacià, els arreus dels cavalls o l’espasa geneta de
l’esbirro que subjecta les regnes.
San Diego, The San Diego Museum of Art, Gift of Anne R. and Amy Putnam, 1941.101
Flagel·lació de santa Engràcia
c. 1472-77. Oli sobre taula
En aquesta escena es troben, a més del governador Dacià, dues figures pertorbadores. Una és la de l’elegant
jueu de mirada esquiva i burlanera que vesteix un exòtic barret acabat amb corba. L’altra és la del botxí amb roba
bufonesca, el gest del qual de serrar les dents emfasitza el seu acarnissament amb la santa. Al fons de la cambra,
un monstre amb ales de ratpenat representat en una gairebé imperceptible mènsula al·ludeix potser al caràcter
pagà del palau de Dacià.
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Joiell de cavall d’esmalt granadí-nassarita
Època nassarita, segle xv
Teixit de seda granadí-nassarita amb el lema “Glòria al nostre Senyor el Soldà”
Època nassarita, principis del segle xv
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Ceràmica de Manises, plafó de rajoles amb el lema “Fer be”
Segle xv
Els objectes de la cultura nassarita apareixen en nombroses pintures del segle xv, especialment a les flamenques
o d’inspiració flamenca. Peces similars a aquestes es poden veure al retaule de santa Engràcia. El teixit recorda el
dels turbants amb què es cobreix Dacià. El joiell ens remet als arreus que llueixen els cavalls en diverses taules. I
la rajola inclou un element constant a la obra de Bermejo, les inscripcions, com les del paviment de la Flagel·lació
amb les lletres “sevaz”, que ens proposa un joc ambigu, semblant a l’evocat pels emblemes tardomedievals.
Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan
Martí Bernat
Crucifixió
c. 1480. Oli sobre taula
La particular interpretació del Calvari que Bermejo va fer per al retaule de santa Engràcia (conservada al Museo
Colegial de los Corporales de Daroca) va obtenir un notable èxit a les terres aragoneses arran de les múltiples
còpies amb variacions de què va ser objecte per part de Martí Bernat i altres pintors. Concretament aquesta, a
més de reproduir les figures bermejianes dels crucificats i les santes dones, resulta remarcable per la repetició
del personatge d’Estefaton, vestit amb una infamant túnica de color groc.
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya
Sant bisbe (sant Benet de Núrsia?)
c. 1477-85. Oli sobre taula
Aquest sant bisbe és segurament sant Benet, representat en el moment de redactar la seva cèlebre regla
monàstica. Al seu voltant, un univers d’objectes ha estat recreat amb gran verisme i cridaners efectes lumínics. Al
fons del claustre, un monjo bufa per avivar el foc, la resplendor del qual s’estén per tota la cuina, mentre que un
altre contempla unes plantes del pati. Ambdues accions al·ludeixen a la vida monacal, activa i contemplativa, que
el sant va prescriure a la seva Regla.
Chicago, The Art Institute of Chicago, Mr. and Mrs. Martin A. Ryerson Collection, 1947.3933
Bartolomé Bermejo i Martí Bernat
(doc. 1450-1505)
Ferran I de Castella acollint santo Domingo de Silos
1477-79. Oli sobre taula
L’escena narra el moment en què el rei Ferran I homenatja el sant i, tot reconeixent la seva vida exemplar, li
encarrega la reforma del monestir de Sant Sebastià de Silos. El traç elemental dels rostres, l’absència de recursos
il·lusionistes, la profusió de relleus daurats i l’esquematisme del paisatge indiquen una intervenció majoritària de
Martí Bernat, si bé tot apunta que Bermejo va ser responsable del disseny.
Madrid, Museo Nacional del Prado
Bartolomé Bermejo i Martí Bernat
(doc. 1450-1505)
Mort de santo Domingo de Silos
1477-79. Oli sobre taula
A la mort del sant van assistir tant una sèrie de personatges
terrenals –Simeó, bisbe de Burgos, un acòlit i dos monjos
benedictins– com celestials –Crist, la Mare de Déu i, al fons, dos
àngels que sostenen tres corones, símbol del merescut premi a
l’esforç i la virtut del sant–. L’esquema compositiu presenta un
paral·lelisme notable amb gravats de l’Ars moriendi, on al moribund
l’acompanya un variat elenc de personatges, fins i tot alguns
dimonis que el tempten.
Col·lecció particular
Mestre E.S., Ars moriendi, c. 1450, entalladura. Facsímil a Lionel
Cust, The Master E.S. and the ‘Ars moriendi’: a chapter in the
history of engraving during the XVth century, Oxford, 1898.
Londres, British Museum. © The Trustees of the British Museum
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Mare de Déu de la Misericòrdia
1479-84. Oli sobre taula
El 1479 el mercader Juan de Lobera va encarregar a Bartolomé Bermejo i Martí Bernat un retaule per a la
capella que el seu pare havia fundat al Pilar de Saragossa. El retaule, que conservem parcialment, estava presidit
per aquesta solemne Mare de Déu de la Misericòrdia, una monumental imatge que acull sota el seu mantell
representants de tots els estaments socials. Amb ella Lobera va voler expressar el seu desig de protecció
sobrenatural per aconseguir la seva salvació i la dels seus familiars.
Grand Rapids (Michigan), Grand Rapids Art Museum, Gift of Friends and Family of Eugene Masselink, 1965.1.1

Hipòtesi de reconstrucció del retaule de la Mare de Déu de la Misericòrdia

El miracle de la neu
1479-84. Oli sobre taula
La segona advocació de la capella de Lobera era la del Miracle de la neu, l’extraordinari esdeveniment que va
desencadenar la fundació de Santa Maria la Major de Roma. Per raons que desconeixem, Bermejo va eludir bona
part de les seves obligacions contractuals i va deixar a Bernat la major part del treball pictòric. En aquesta taula
destaca la profusió de relleus de guix daurats (en mitres, corones o capes), una fórmula artesanal característica
del taller de Bernat.
Colección Laia-Bosch
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Miguel Ximénez (doc. 1462-1505)
Martí Bernat (doc. 1450-1505)
El davallament
c. 1481-86. Oli sobre taula
Miguel Ximénez i Martí Bernat es van fer ressò d’aquesta obra, procedent del retaule de la Santa Cruz de Blesa
(Terol), d’un model que Bermejo probablement va dissenyar per a l’àtic del retaule de la Mare de Déu de la
Misericòrdia de Juan de Lobera al Pilar de Saragossa i que, més endavant, va recuperar a l’altre Davallament
present en aquesta sala. Amb la còpia d’aquesta i altres composicions, tots dos pintors van esdevenir els
principals difusors de les creacions de Bermejo a Aragó.
Saragossa, Museo de Zaragoza
Bartolomé Bermejo i
Martí Bernat (doc. 1450-1505)
El davallament
c. 1477- 83. Oli sobre taula
Diversos personatges de l’Antiga Llei baixen a Crist de la creu amb l’ajuda d’un llenç. Tot i que la pintura va ser
executada en gran part per Martí Bernat, el disseny i alguns rostres s’han d’atribuir a Bermejo, que es va inspirar
en models flamencs: sant Joan recorda al mateix personatge al Davallament de Rogier van der Weyden del Prado,
i la figura de l’extrem dret és semblant al Josep d’Arimatea del tríptic de la Passió de Dirk Bouts de la Capella
Reial de Granada.
Saragossa, Museo de Zaragoza
Martí Bernat (doc. 1450-1505)
Creu processional amb el bust de Crist i els instruments de la Passió
Finals del segle xv. Oli sobre taula
Les taules de devoció privada creades per Bermejo van obtenir un notable èxit al món aragonès. Aquesta creu
processional, del taller de Martí Bernat, presenta un bust de Crist coronat d’espines molt similar a la Santa Faç
de Bermejo de la Capella Reial de Granada exposada en aquesta mostra. La inclusió de les Arma Christi –els
instruments de la Passió, com la columna, la llança, etc.– converteixen aquesta creu en un poderós mitjà per a la
reflexió cristològica.
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya
Sant Vicenç i sant Llorenç
1479-84. Oli sobre taula
Bermejo va fer ús tant de models propis com d’altres mestres a l’hora de definir les composicions del retaule
encarregat per Juan de Lobera. En el cas d’aquesta parella de sants, executada principalment pel taller de Bernat,
s’adopta un arquetip que gaudia de cert predicament a la pintura aragonesa i que ja podem veure definit per
Tomàs Giner al retaule de la capella del palau arquebisbal de Saragossa (c. 1458-59)
Col·lecció Casacuberta Marsans
Santa Faç
c. 1477-83. Oli sobre taula
Aquesta taula bifront tancava a manera de porta practicable el nínxol central d’un políptic desaparegut, propietat
de la reina Isabel la Catòlica. La Santa Faç era la part visible quan el moble estava tancat i l’Adoració dels
Mags del vers es veia en obrir-se gràcies a una frontissa superior. La Santa Faç destaca per la seva gran força
expressiva, agafada de models pròxims a Dirk Bouts concebuts per satisfer una religiositat més íntima impulsada
per la devotio moderna.
Cabildo de la Capilla Real de Granada
L’Adoració dels Mags
c. 1477- 83. Oli sobre taula
Al fons d’aquesta Epifania, Bermejo inclou un grup de jueus, estigmatitzats per negar la divinitat del Nen. L’obre
un personatge amb un barret acabat en forma corba i el tanca un home calb que, a més d’un prominent nas
aguilenc, llueix una rodella groga, distintiu dels hebreus de la Corona d’Aragó. La taula va ser elaborada a
Saragossa, on Bermejo es va veure obligat a comptar amb col·laboradors, un dels quals seria l’autor de la part
dreta.
Cabildo de la Capilla Real de Granada
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Bartolomé Bermejo i taller dels Osona
Tríptic de la Mare de Déu de Montserrat
c. 1483-89. Oli sobre taula
Si bé Bermejo va realitzar per complet la taula central de la Mare de Déu, es va limitar a donar el disseny de
les laterals –Naixement de la Mare de Déu, Presentació de Jesús al Temple, Sant Francesc d’Assís rebent els
estigmes i Sant Julià–, pintades per Roderic i Francesc d’Osona. Sorprèn la iconografia de la Mare de Déu
catalana, amb l’ús del símbol marià de la serra com a seient i la substitució del tradicional paisatge rocós per
un capvespre amb un mar amb grans naus de càrrega, que fan al·lusió a una activitat del comitent, el mercader
piemontès Francesco della Chiesa, agenollat i amb un llibre d’oracions a les mans. Destaca igualment el variat
conjunt de plantes i flors que s’escampen pel primer terme, en un exercici de fantasia botànica destinat a
despertar l’admiració de l’espectador.
Alessandria, Acqui Terme, Cattedrale di Nostra Signora Assunta, Aula Capitolare
Per fer el suport [del tríptic] es van utilitzar taulons de roure dels boscos del Bàltic, la fusta de qualitat importada
via Flandes. De la construcció dels plafons, però, se’n van fer càrrec fusters valencians que van unir les taules [a
aresta viva i amb clavilles metàl·liques], tot reforçant-les mitjançant travessers en creu, endrapant i consolidant el
conjunt –amb estopa, guix i cola–, com acostumaven a fer amb les fustes locals com el pi o l’àlber.
Anunciació
c. 1483- 89. Oli sobre taula
Les representacions monocromes de l’Anunciació van aparèixer per primera vegada a les obres de Jan van Eyck
i el seu taller. La de Bermejo als plafons exteriors del tríptic d’Acqui segueix una fórmula netament flamenca.
Alguns dels detalls iconogràfics, com la vara amb una filactèria que porta l’arcàngel Gabriel o la zona inferior que
mostra un terreny erm pedregós, remeten a composicions septentrionals de Hans Memling i del Mestre de la
Llegenda de Santa Llúcia.
Alessandria, Acqui Terme, Cattedrale di Nostra Signora Assunta, Aula Capitolare
Mestre de la Llegenda de Santa Llúcia (doc. 1475-1505)
Tríptic de la Pietat
c. 1475. Oli sobre taula
Actiu a Bruges, el Mestre de la Llegenda de Santa Llúcia va rebre encàrrecs de clients hispans. Alguns estudis
recents han revelat que va ser un dels referents de l’univers visual desenvolupat per Bermejo en les seves últimes
obres, cosa que confirma l’estreta connexió de l’artista amb el món flamenc. El format, la vista de Jerusalem o la
proximitat amb els models de Dirk Bouts són alguns dels elements que permeten relacionar aquesta obra amb el
tríptic d’Acqui Terme.
Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Roderic d’Osona (doc. c. 1440-1518) i
Francesc d’Osona (doc. c. 1465-1514)
L’arrest de Crist
c. 1500. Oli sobre taula
Crist davant Pilat
c. 1500. Oli sobre taula
Els valencians Roderic i Francesc d’Osona, pare i fill, van mantenir una estreta relació professional amb Bermejo,
amb qui van compartir models i fórmules que tenen un clar origen italià, com el gran paisatge de fons de l’escena
de l’Arrest, amb els seus fantàstics penyals i efectes lumínics. Aquest tipus de composicions transalpines, i
més concretament les venecianes, van inspirar Bermejo per desenvolupar la seva marina del fons de la taula
central del tríptic d’Acqui Terme. Per la seva part, l’escena de Crist davant Pilat evidencia un gust comú per la
reproducció dels luxosos teixits granadins decorats amb bandes, motius geomètrics i inscripcions, elements que
Bermejo també va utilitzar al retaule de Santa Engràcia.
Madrid, Museo Nacional del Prado
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Roderic d’Osona (doc. c. 1440-1518) i
Francesc d’Osona (doc. c. 1465-1514)
Adoració dels Reis Mags
c. 1500. Oli sobre taula
Aquesta taula mostra semblances innegables amb l’Adoració de Bermejo conservada a Granada. Les figures de
Maria, el Nen, sant Josep i el mag Melcior comparteixen postures, gestos i, fins i tot, trets físics. Gaspar sosté el
copó d’una manera semblant a les dues pintures, tot i que a l’atribuïda als Osona el diposita sobre una petita taula
rodona, un detall que apunta cap a Dirk Bouts.
Madrid, Museo Nacional del Prado
Joan Gascó (doc. 1503-29)
Santa Faç
Inicis del segle xvi. Oli sobre taula
Tot i que no tant com a l’Aragó, els models de Bermejo també van tenir ressò a Catalunya. Un exemple és
aquesta Santa Faç, que s’ha relacionat amb la de Bermejo de Granada. Ambdues comparteixen solucions
paral·leles com la frontalitat, la barba bífida, la cadena al coll, la corona d’espines o el nimbe flordelisat daurat.
Així i tot, el rostre de Crist de la taula de Gascó és més patètic, amb les llàgrimes fluint pels pòmuls i els ulls
sangonents.
Museu Episcopal de Vic
Pietat Desplà
1490. Oli sobre taula
Una commoguda Mare de Déu sosté als seus genolls el cos inert i deformat de Crist. Sant Jerònim i Lluís Desplà,
el comitent de l’obra, els flanquegen agenollats: a l’esquerra, el Pare de l’Església llegeix la Vulgata amb l’ajuda
d’unes ulleres mentre que un lleó, el seu atribut iconogràfic, reposa mansament als seus peus; a la dreta, l’ardiaca
barcelonès contempla la Pietat amb actitud concentrada i respectuosa, vestit amb l’hàbit hivernal de canonge.
L’escena transcorre enmig d’un paisatge ideal i simbòlic on, gràcies a una supèrbia aplicació de l’oli, podem
apreciar una infinitat de petits detalls, com les plantes i els insectes del primer terme, però també un dilatat horitzó
en què destaquen espectaculars fenòmens meteorològics i una acurada vista de Jerusalem.
Barcelona, Catedral de Barcelona.
Restauració patrocinada per la Fundació Banc Sabadell
Michael Lochner († 1490)
Pietat
c. 1490. Talla de fusta
Aquest baix relleu s’emplaçava al timpà d’un dels accessos al claustre de la catedral de Barcelona, precisament
l’anomenada Porta de la Pietat. Va ser sufragada pel canonge Berenguer Vila cap a la mateixa època que Desplà
va encarregar la seva Pietat a Bermejo. Tanmateix, aquí som davant una imatge oferta a la contemplació de
tots els visitants de la catedral. Per això inclou les Arma Christi, un dels motius iconogràfics sobre la Passió més
recognoscible de l’època.
Barcelona, Catedral de Barcelona
Fernando Gallego (doc. 1465-1507)
La Pietat
1465-70. Oli i tremp sobre taula
Creat per mostrar el dolor de la Mare de Déu en rebre el cos del seu Fill mort, el tema de la Pietat va ser objecte
d’infinitat de representacions durant tota la baixa edat mitjana. Abans que Bermejo fes la seva composició per a
Lluís Desplà, Fernando Gallego va elaborar aquesta obra, molt més tradicional i sòbria. En el seu cas, la Pietat va
servir per manifestar el desig de la salvació de la parella de comitents anònims, que entonen el salm 51: Miserere
mei, Deus (Tingueu pietat de mi, Senyor).
Madrid, Museo Nacional del Prado
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Llibre d’obra
1493-1495
El disseny de composicions per al vidrier Gil Fontanet constitueix l’última
activitat professional coneguda de Bermejo. Aquest llibre d’obra recull el
pagament de trenta sous que va rebre per la mostra d’un Noli me tangere
per a la vidriera de la capella baptismal de la catedral de Barcelona.
Tot i que va ser transformada per diferents intervencions posteriors, en
aquesta vidriera encara s’observen nombrosos detalls, des del rostre
de Crist fins als motius vegetals, que ens remeten a la mà del pintor
cordovès.
Barcelona, Arxiu de la Catedral, Albarans d’Obra, 1493-1495
Noli me tangere
Vidre emplomat
Barcelona, catedral, capella de les fonts baptismals
© Catedral de Barcelona. Fotògraf: Guillem F-H
Antonio del Pollaiuolo (c. 1430-1498)
Galba / Adrià com si fos Mart
1485-90. Marbre emmarcat en pedra de Montjuïc
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya
L’encàrrec de la Pietat Desplà a Bermejo s’inscriu al context d’una àmplia
reforma arquitectònica i decorativa de la Casa de l’Ardiaca, una de les
mansions més nobles de la Barcelona quatrecentista. Al llarg de la seva
vida, Lluís Desplà va fer de la seva residència un autèntic museu antiquari
on va reunir sarcòfags romans, columnes de marbre, inscripcions i
baix relleus renaixentistes. Un edifici i una col·lecció que podem recrear gràcies a alguns dibuixos de viatgers
vuitcentistes i a les peces conservades a museus. Com per a altres membres de l’oligarquia barcelonina de finals
del segle xv, la passió col·leccionista de Desplà partia d’un interès cultural i un coneixement erudit, però era
també un mitjà per assolir un cert prestigi social a través de l’exhibició d’objectes antics.
Adolphe Hedwige Alphonse Delamare (1793-1861)
Dues vistes del pati de la casa de l’Ardiaca a Barcelona
1827. Aquarel·la, tinta a ploma i grafit sobre paper vitel·la
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya
Elías Tormo y Monzó (1869-1957)
Bartolomé Bermejo, el más recio de los primitivos españoles, Madrid, 1926
El 1926, Elías Tormo va publicar la primera monografia dedicada a Bermejo. Hi va veure “el més rotund dels
primitius espanyols” en considerar que la seva adaptació al model flamenc es va gestar mitjançant una facció
típica de l’art espanyol: el realisme. Recorria així a un dels tòpics que la historiografia de tall nacionalista va
utilitzar per establir el nexe entre els creadors hispans, des dels autors de les coves d’Altamira fins a Goya i
Picasso, passant per Zurbarán i Ribera.
Biblioteca Joaquim Folch i Torres. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona
Joseph Van Der Veken
Falsificador de pintura flamenca
Sant Sebastià
c. 1920-30. Oli sobre taula
Aquesta imatge de sant híbrid, meitat sant Sebastià, meitat sant Jordi, és un original pastitx concebut a base
de fragments extrets d’obres de Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, miniatures flamenques i... Bartolomé
Bermejo. La tècnica de l’anomenat “falsificador de les taules Ocampo” consistia precisament a concebre noves
creacions a partir d’aplegar detalls i elements extrets de pintures de reputats mestres flamencs.
París, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
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Joseph Van Der Veken
Falsificador de pintura flamenca
Sant Miquel
c. 1920-30. Oli sobre taula
La pintura de Bermejo va cridar l’atenció d’alguns dels millors falsificadors de principis del segle xx. Ho demostren
dues taules que Charles Vincent Ocampo va donar el 1947 al Petit Palais de París, una amb sant Miquel i la
segona amb un sant que aplega qualitats de sant Sebastià i sant Jordi. Llavors es van considerar obres de
Bermejo. Avui sabem que es tracta de dues magnífiques falsificacions de Van Der Veken durant el primer terç del
segle xx.
París, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Edmond Dyer
Sant Miquel Arcàngel
1926. Oli sobre taula
El 1926, José Saavedra y Salamanca, II marquès de Viana, va encarregar a Edmond Dyer una còpia del Sant
Miquel de Bermejo. Havia de ser la primera d’una sèrie de rèpliques amb les quals pensava crear una “galeria
Bermejo” al seu palau de Còrdova. Un any després, la seva mort va posar fi a un projecte concebut per celebrar
el pintor cordovès, fruit de la nostàlgia cap a l’insigne conciutadà, els interessos col·leccionistes i la fascinació per
les creacions de caràcter flamenc.
Còrdova, Palacio de Viana, Fundación Cajasur

Hipòtesi de reconstrucció del retaule de Santa Engràcia
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ACTIVITATS

#BartoloméBermejo
www.museunacional.cat

BERMEJO VIST PER...

VISITES COMENTADES

• Joan Molina, professor d’Història de l’Art a la
Universitat de Girona i comissari de l’exposició

Dissabtes, 11 h (castellà) i 12.30 h (català)
A partir del 23 de febrer

Bermejo. Glòria i misèria d’un pintor
jueuconvers a l’època de la Inquisició

Incloses a l’entrada de l’exposició

Un dels principals experts en Bermejo ens
parlarà de l’accidentada i complexa vida de
l’autor d’algunes de les millors pintures de
finals del segle xv i de la seva capacitat per
concebre unes imatges originals i, fins i tot,
heterodoxes.

PER SABER-NE MÉS
Zoom Bermejo
Al final de l’exposició trobareu un espai per
observar de ben a prop els meravellosos detalls
d’algunes de les obres més destacades del
pintor. Només a la Pietat Desplà s’han aconseguit
identificar una setantena d’espècies de fauna i
flora representades amb total exactitud.

Dijous 14 de febrer, 18.30 h. Sala de la Cúpula
• Ramon Gener, músic, escriptor i humanista

Bartolomé Bermejo. Més enllà de la
pintura: la música

Posem sota la lupa animals quasi microscòpics,
plantes, teixits, metalls, paisatges i retrats, per
gaudir de l’espectacle de la pintura de Bermejo.

Deixem volar la imaginació i endinsem-nos en
l’obra de Bermejo a través de la música. Potser,
més enllà dels colors, aconseguim donar
resposta a moltes preguntes que sorgeixen al
voltant del seu art.
Dimecres 10 d’abril, 18.30 h. Sales de
l’exposició
• Artur Ramon, historiador de l’art

La Pietat Desplà: anatomia d’un
quadre
Conèixer la rica iconografia de l’obra mestra de
Bermejo ens ajudarà a comprendre el context
en què va ser pintada així com les relacions
entre el pintor i el seu comitent, l’Ardiaca de
Barcelona Lluís Desplà.
Dimecres 17 d’abril, 18.30 h. Sales de
l’exposició

Entrada lliure fins a completar l’aforament.
Per a les conferències del 10 i 17 d’abril, és
imprescindible reservar plaça al web del Museu
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Fitxa de l’exposició
Dates
Organitzen i
produeixen
Comissari
Lloc
Preu de
l’entrada
Catàleg

Del 15 de febrer al 19 de maig de 2019
Museu Nacional d’Art de Catalunya i Museo Nacional del Prado.
Amb la col·laboració de Fundació Banc Sabadell
Joan Molina, professor d’Història de l’Art de la Universitat de Girona
Sala d’exposicions temporals 1
6€

Castellà, català i anglès

Amb la col·laboració

