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A N A V I

Va ser l’any 2006 quan,
en el meu llibre dedi-
cat al Mestre de

Vielha, vaig crear la perso-
nalitat del Mestre de Sorpe,
un pintor anònim de la pri-
mera meitat del segle XVI a
qui vaig atribuir diferents
obres encapçalades pel
retaule major de l’església
de Sant Pere de Sorpe. A
Àneu, també va realitzar un
retaule per a Sant Andreu de
València d’Àneu, del qual es
conserven encara alguns
fragments a la mateixa
parròquia; i  les pintures
murals de les esglésies de
Son i Estaron. Aquella va ser una primera aproxi-
mació a un pintor a qui els especialistes no
havien prestat gaire atenció, com desgraciada-
ment ha passat amb altres obres i pintors de l’à-
rea pirinenca. Sortosament, aquest greuge s’ha
anat resolent en els darrers anys, atès que s’han
publicat diferents treballs sobre pintura gòtica i
del primer Renaixement al Pirineu que han anat
tapant el buit historiogràfic. 

Personalment, vaig tornar a contribuir a un
millor coneixement del pintor en el meu llibre
Devocions pintades. Retaules de les Valls
d’Àneu (segles XV i XVI), editat per Pagès
Editors el passat 2011 gràcies a l’empenta del
Consell Cultural de les Valls d’Àneu i, sobretot,
del Ferran Rella, que sempre va ser darrere del
projecte, amatent. Un dels capítols el vaig dedi-
car al pintor i la seua obra, donant a conèixer
alguns treballs inèdits, i parlant d’altres més
coneguts emplaçats en valls properes, com és el
cas de la Val d’Aran, on va realitzar bona part de
les pintures murals conservades a Santa Maria
d’Arties; o la Vall Fosca, on es té constància de
retaules realitzats per a les parròquies de la

El mestre del retaule de Sorpe:

un pintor navarrès?

Alberto Velasco. Historiador de l’Art
✒

Pobleta de Bellveí i Cabdella.
Tot plegat, ens va fer intuir
que podia tractar-se d’un pin-
tor oriünd del Pallars que va
anar desplaçant-se per dife-
rents valls pirinenques per
satisfer encàrrecs sobre mur i
sobre taula. Un pintor versàtil
i viatger, en definitiva.

El Mestre de Sorpe és un
d’aquells mestres actius
durant el cinc-cents que van
contribuir a l’assentament del
llenguatge renaixentista a les
contrades septentrionals de
Catalunya. Es tracta d’un
altre pintor que evidencia
com era encara de fort el pes

de la tradició gòtica en els pintors del segle XVI,
quan el llenguatge “a la romana”, d’ascendent ita-
lià i filiació clàssica, s’anava imposant arreu del
país. Tanmateix, el pes d’aquesta tradició i les
particulars interpretacions de les novetats que
van fer els mestres autòctons, van donar com a
resultat un llenguatge molt peculiar que s’allunya
del cànon italià, com molt bé porten anys argu-
mentant diferents especialistes de casa nostra,
entre ells, el darrerament desaparegut Joaquim
Garriga, o més recentment, Joan Bosch i
Francesc Miralpeix en el seu estudi sobre la pin-
tura i l’escultura a Andorra entre els segles XVI i
XVIII.

Al que fins ara se sabia del Mestre de Sorpe,
volem aportar-hi amb un parell d’informacions
que poden contribuir a un millor coneixement de
l’artista. La primera, és l’aparició en comerç d’una
obra inèdita. Es tracta d’un Calvari aparegut en
subhasta a Balclis (Barcelona) el passat 8 de
març de 2018, que l’oferia al seu catàleg online
amb el número de lot 3418. La taula, que mesura
157 x 86 cm i presenta un emmarcament que no
és d’època, mostra una representació de la ▼
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Crucifixió habitual, amb Crist
flanquejat per la Mare de
Déu i sant Joan Evangelista,
i la Magdalena abraçada als
peus de la creu (fig. 1). L’estil
apunta indefectiblement cap
al nostre pintor, amb els
característics rostres que
defineixen la seua personali-
tat. El paisatge, els elements
naturals i les arquitectures
també són els típics de la
seua producció. No sabem
de quina església és originà-
ria aquesta taula, però és
possible que procedís d’al-
gun retaule realitzat per a
alguna localitat de les valls
esmentades. Serà difíci l
esbrinar-ho. A tall de curiosi-
tat afegim que, aquest
mateix agost, l’obra ha tornat
a aparèixer a la venda al por-
tal d’internet Todocolección, cosa que ens parla
sobre els tombs i els llocs inversemblants on les
despulles del nostre passat poden acabar fent
cap.

Amb tot, la consideració que teníem sobre
l’origen pirinenc del pintor ha canviat de forma
inesperada fa poc. El segui-
ment que fem del mercat
d’art i antiguitats, en aquest
cas, a través d’una foto pen-
jada a Instagram fa escassos
mesos per un antiquari de
Madrid, ens va fer descobrir
una nova obra de l’artista. Es
tractava d’una altra repre-
sentació del Calvari, de
característiques similars a la
descrita anteriorment. S’hi
repetien, fins i tot, els habi-
tuals nimbes daurats perfilats
amb una doble línia negra,
que són una constant en les
obres del mestre. La paleta
cromàtica era també la
mateixa, i coincidia amb la
dels retaules de Sorpe i
València d’Àneu. Malgrat
alguns repintats producte
d’una restauració recent, no

hi havia dubte que ens trobà-
vem davant d’un altre treball
inèdit del pintor que, com els
fins ara esmentats, calia
considerar procedent d’algu-
na esglesiola de les Valls
d’Àneu, la Val d’Aran o la Vall
Fosca. 

Amb tot, i aquí és on rau
la novetat més interessant
que presentem, vam poder
saber a través d’una font
directa que aquest segon
Calvari havia estat comprat
per l’antiquari en una casa
part icular de la local i tat
d’Unciti, a Navarra, i que
segurament procedia d’algu-
na església d’aquell entorn.
És a dir, que no hi havia arri-
bat com a conseqüència
dels habituals moviments
d’obres generats pel mon

del col·leccionisme. Tot plegat obliga a replante-
jar-nos una part del periple personal i professio-
nal d’aquest pintor que, en un moment donat, va
arribar a Àneu. Podria ser que es tractés d’un
mestre navarrès que va desplaçar-se des d’allà
per treballar a les valls pirinenques? Convindria

no descartar-ho, ja que
durant el segle XVI està
prou documentada l’arribada
de nombrosos artistes gas-
cons i navarresos a terres
catalanes per desenvolupar
el seu ofici. Podria ser que
fos un artista pirinenc que,
en canvi, es va desplaçar a
Navarra per executar alguns
retaules? Ho creiem menys
probable, però tampoc
podem bandejar aquesta
possibilitat. En qualsevol
cas, en el futur caldrà conti-
nuar fent recerca per mirar
d’aportar més llum sobre un
pintor que als darrers anys
ha anat perfilant-se de forma
més nítida, però sobre el
qual encara tenim moltes
incerteses.

Mestre de Sorpe, Calvari procedent de la
localitat d’Unciti (Navarra) aparegut en
comerç a Madrid aquest 2018. 

Mestre de Sorpe, Calvari de procedència
desconeguda aparegut en subhasta a
Balclis (Barcelona) el març de 2018.


