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En els darrers anys, les
Valls d’Àneu han estat
protagonistes d’un seguit

de descobertes patrimonials en
el camp de la pintura gòtica i del
primer Renaixement que han
farcit de continguts un dels capí-
tols més desconeguts del seu
passat artístic. Aquestes troba-
lles han estat de diferents tipus.
Per exemple, han aparegut frag-
ments de retaules reaprofitats
com a fusta en diferents esglé-
sies, cas de les d’Unarre,
València d’Àneu o Isavarre; s’ha
descobert la procedència
aneuenca d’obres conservades
en museus de les quals s’igno-
rava l’origen, com el retaule de
Santa Anna conservat al Museu
Nacional d’Art de Catalunya,
probablement originari de Sant
Joan d’Isil; i altres vegades, han
aparegut obres al mercat de l’art
de les subhastes de les quals
s’havia perdut la pista fa un gra-
pat d’anys, com el calvari del
retaule de Son, adquirit el 2009
pel Ministerio de Cultura i avui
dipositat al Museu d’Osca des-
prés d’un tripijoc barroer per part
del Govern d’Aragó.

Aquestes novetats, les
vàrem presentar en el l l ibre
Devocions pintades. Retaules
de les Valls d’Àneu (segles XV i
XVI), editat el 2011 gràcies a
l’empenta del Consell Cultural
de les Valls d’Àneu i, en espe-
cial, de l’amic Ferran Rella. Avui,
tres anys després, la recerca ha
continuat avançant i us presen-

Noves troballes sobre

pintures gòtiques
originàries de les Valls d’Àneu

Mestre de Son, Jesús guareix un esguerrat, antic compartiment del retaule major de
Sant Martí d’Escalarre. Finals del segle XV. Venuda el 2008 a Bonhams (Londres).
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tem noves troballes que esdevenen noves peces
d’un trencaclosques que cada cop tenim més com-
plet. La descoberta més rellevant és la localització
de dos compartiments més del desllorigat retaule
major d’Escalarre, un conjunt de finals del segle XV

o inici del XVI obra del denominat Mestre de Son. El
retaule es va desmembrar i es va comercialitzar al
principi del segle XX, però sortosament, al Centre
Excursionista de Catalunya, es conserva una foto-
grafia de Joaquim Morelló anterior a la venda que,
fa pocs anys, va esdevenir clau per a identificar
alguns dels compartiments que van integrar el
retaule, com els conservats al Fogg Art Museum de
la Universitat de Harvard (EUA), o un que va ser
venut a Londres el 1998. Els que avui donem a
conèixer són un miracle en què Jesús guareix un
esguerrat (74,5 x 63 cm) (fig. 1) i la mort de sant
Martí (88,2 x 70,2 cm) (fig. 2). Ambdues taules van
sortir a la venda a la casa de subhastes Bonhams
(Londres) el 9 de juliol de 2008 (subhasta núm.
15.948, lots núm. 8-9) i es van rematar, cadascuna,
per 18.000 lliures esterlines. Lògicament, res es
deia sobre la seua procedència original atès que el
propietari i la casa de subhastes la desconeixien.

El compartiment amb la mort de sant Martí va
aparèixer novament a la venda el 2 de maig de

Mestre de Son, Mort de sant Martí, antic compartiment del
retaule major de Sant Martí d’Escalarre. Finals del segle
XV. Venuda el 2008 i el 2012 a Bonhams (Londres).

Mestre de Son, Dormició de la Mare de Déu, Museu
Nacional d’Art de Catalunya (inv. 24133).
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2012 al mateix establiment (subhasta núm. 19.685,
lot. núm. 33), però no va trobar comprador. Això
segurament va propiciar un nou intent de venda de
la taula, també a Bonhams, el 24 d’octubre de 2012
(subhasta núm. 19.789, lot. núm. 15), amb una
estimació de 6.300-8.800 Û. En aquest cas, vam
comunicar-ho a l’Administració, i malgrat l’intent
mancomunat de diverses associacions i institu-
cions locals per adquirir-la, no es van poder aple-
gar els diners suficients per poder-la recuperar.
Com a mínim vam obtenir una fotografia, així com
de l’altra taula venuda el 2008, imatges que publi-
quem aquí per primer cop.
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Un aspecte interessant de l’aparició d’aquestes
dues taules és que la casa de subhastes va fer
públiques algunes informacions sobre el periple
que van patir després de la seua sortida
d’Escalarre. Avui sabem que van ser propietat
d’Arnaldo Corsi (1853-1919) i que, després de la
mort del col·leccionista, van romandre dipositades
durant vint anys (1938-1958) al Museo Bardini de
Florència, juntament amb la resta de la col·lecció
de Corsi, integrada per més de 3.000 objectes. El
Comune de Florència va seleccionar 611 objectes
del total, els quals avui es conserven encara al
Museo Bardini, però la resta van ser retornats als
hereus al principi dels anys seixanta del segle XX i
dispersats dins el mercat antiquari. Les dues taules
d’Escalarre es trobaven entre aquests béns descar-
tats i venuts, atès que van sortir a subhasta el 28 de
gener de 1962 a Milà (Galleria d’Arte Aldo Geri) jun-
tament amb una part de l’herència d’Arnaldo Corsi.

D’altra banda, a la fitxa catalogràfica proporcio-
nada per Bonhams en relació amb el compartiment
del miracle de Crist venut el 2008, s’informava que
aquesta taula havia estat mostrada temps enrere a
Joan Ainaud de Lasarte (1919-1995), antic director
dels Museus d’Art de Barcelona, que l’havia atribuït

al mateix pintor que havia executat una taula
conservada al Museu Nacional d’Art de
Catalunya (inv. 24.133), un mestre que l’es-
mentat especialista considerava aragonès i a
qui atribuïa alguns compartiments del retaule
de Son. Molt probablement, totes aquestes
dades constaven en alguna mena d’informe,
carta o certificat emès per Ainaud i que tenien
a l’abast els responsables de la casa de sub-
hastes, però que nosaltres no vam poder con-
sultar. En qualsevol cas, vam resseguir la pis-
ta i vam efectuar una consulta als tècnics del
museu barceloní sobre aquesta obra conser-
vada als seus fons. Efectivament, el bon criteri
d’Ainaud es va confirmar, ja que el número
d’inventari 24.133 correspon a una obra que,
sens dubte, cal atribuir al mateix pintor que va
executar el retaule d’Escalarre i la predel·la
del retaule de Son, el denominat Mestre de
Son. Es tracta d’una dormició de la Mare
de Déu (137 x 98 cm) (fig. 3) que al museu es
trobava catalogada com d’escola catalana de
finals del segle XV. La sorpresa va ser que jun-
tament amb ella es conservava un calvari (inv.
24.132, 147 x 95 cm) (fig. 4) obra del mateix
pintor i que, sens dubte, va pertànyer al
mateix retaule. 
Totes dues obres van ingressar al museu el
1914 amb l’adquisició de la col·lecció d’Enric
Batlló i des de llavors no havien rebut l’atenció
per part dels investigadors —l’únic esment en

la bibliografia especialitzada és del 1936, al catàleg de
l’antic Museu d’Art de Catalunya—. A aquest desconei-
xement, segurament hi ha contribuït el fet que en els
darrers anys s’hagin conservat fora del recinte del
museu, lluny de l’abast dels tècnics i especialistes, ja
que es troben dipositades al palauet Albéniz de
Barcelona, al despatx oficial que el rei Joan Carles
de Borbó utilitzava durant les seues estades a la ciutat.
A tot això cal afegir que la donació Batlló va implicar
que juntament amb les taules ingressés un dosseret o
tabernacle de fusta daurada que devia pertànyer al
mateix retaule que les anteriors (inv. 15.851, 69 x 64 x
30 cm). Avui es conserva a les sales de reserva del
museu.

Pel que fa a la procedència d’aquests tres ele-
ments, no sabem com van arribar a les mans del
col·leccionista Batlló i se n’ha perdut la memòria de l’o-
rigen. Tanmateix hi hauria moltes possibilitats que for-
messin part d’un retaule ignot procedent d’alguna
església de les Valls d’Àneu, atès que totes les realitza-
cions del Mestre de Son amb origen conegut són ori-
ginàries d’aquest entorn geogràfic. Com la resta del
patrimoni aneuenc avui dispers, cal pensar que aquest
retaule fou desmuntat i venut a trossos al principi del
segle XX. 

Mestre de Son, Calvari, Museu Nacional d’Art de Catalunya (inv. 24132).
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