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PEA FRANCISCO RUBERT VILANOVA

La recen! presencia de dos de les taules de.
dicades a San! Jaume, titular de I'església Arxi.
prestal de Vila.real, que es conserven al Museu
Parroquial en la magna exposició "Europalia" celebrada el propassat any a Belgica, ha dona! re.
colzament internacional al conjunt pictóric més
importan! lega! pels nostres avantpassats al mu.
nicipi Les obres de Paolo di Sancto Leocadio, la
documentació de les q~als obra als Arxius Mu.
mclpals, son un tresor d Indubtable bellesa ~del
que va arriban! el merescut reconelxement publc.
.ques
APUNTS SOBRE l:AUTOR

i malgrat els contactes possibles amb Yáñez no
assolirá tampoc la mestria greu i serena d'aquest,
pero a penes amb els darrers i desllavassats res.
sons que vagen arriban! a valencia, el seu estil
anirá polint.se d'una forma personal, quasi autodidacta envers formes romanes de major robus.
!esa que el faran próxim al sever classicisme deis
nous canons imperants.
El violen! verisme que es po! observar a les
obres de maduresa és !o! un punt per conside.
rar com a influencia! inclús per les escoles llamen.
a través d'Osona o Bermejo, els quaJs ja va.
ren enfrontar problemes tecnics de semblant en.

Sabem encara poques coses sobre els pri.
mers anys del pintor del retaule que ens ocupa.
Es desconeix fins ara la data, ni aproximada, del
naixement i segueix essent discutible ellloc on
aquest va ser. El varia! ús de distints cognoms
ha fe! que se'ls atribuira a cadascú qualitat de.
gentilicis i per tan! se li asignara molt diversa pro.
cedencia al seu portador. "Da Reggio" I'orienta
cap a la ciutat lombarda de Reggio Emilia, "da
Lugano' 'a la próxima a la a,nteriori veina dell~~c
del matelx nom ,~I Nord.d ItAlia, I IInalment dl
Sancto Leocadlo , nom amb el qual ha perdura!
és,segons I'opinió del profesor Post (1), un nou
gentlllcl refrlt a una aldea próxima també a Reg.
gio Emllla

vergadura, el mate ix que anava passant a ItAlia
en escoles com ara la napolitana o la ferraresa.
Per a Camón Aznar (4) I'estil de Sancto Leoca.
dio está intimament unit a la darrera i, en gene.
ral, a les formes norditalianes no lIúnyanes a I'in.
lIuxe de Mantegna. En aJguns altres aspectes degué deixar.se influir per I'art valenciA i d'attra ban.
da la seua empremta als Dintors valencians <;:on.
tamporanis i posterios és indiscutible.
Com a característiques del seu estudi cal fer
notar la sucosa composició de les escenes, amb
una preparada fragmentació en plans distints deis
personatges, als quals dona un valor semblant
malgrat la distinta importAncia en I'anecdota re.
presentada. Aixó que a for~ d'accionar vitaJitzant

Oualsevol siga la seua procedencia, les pri.
meres noticies fidedignes sobre el pintor aparei.
xen quan en 1.472 Roderic de Borja, el futur Pa.
pa Aleixandre VI, el porta a Espanya en compan.
y la del napolltá Francesco Pagano al II de que
tots dos pinten els fre~cs de la Capella Major de
la Catedral de valencia. Amb els dos artlstes co.
menc;:a el període Borgiá, tercer i últim moviment
artistic a la valencia del segle XV. Paolo di 5anc.
!o Leocadio es va afincar a la capital valenciana
on va contraure matrimoni al 1493.

els personatges secundaris puguen arribar a es.
tar manca !s els principals de la personalitat que
seria lógic presumir en ells.
Les formes es van fent a la lIarga deis anys
més simples i plenes, amb arquitectures d'ento.
nament romA més clássic. Les figures del primer

pla aniranprenent major corpulencia destacantse amb més claredat de les segones encara que
aquestes no perguen qualitat en el gest ni en el
valor concedit. Les roques i pujols deis paisatges,
personals, abruptes i imaginaris amb formes fantasmagoriques i impossibles, sorgint sobtats en
panorames pacrfics o darrere de xicotetes poblacions o antigues runes d'arquitectures classiques
o cercan! platges netrssimes que s'allunyen cap
horitzons espaits; el gust pels gestos esgarrats,
individualitzats, que proporcionen a cadascú dels
membres de I'acció, inclús els més insignificants,
una psicologia propia, agrupats en macissa i magistral isocefalia; les actituds deis membres, distorsinonats de vegades en escor9os imprevisibles
que realcen amb aquest sol moviment la imperfecció de qualsevol altre detall; i el dinamic moviments deis cossos fins i !o! els figura 's en posi¿ions més proximes al repos; i els núvols de formes capritxoses que es revelaran com el més
adient complement als abruptes promontoris rocosos; !o! aixo ajudara a definir I'estil de Paolo
de Sancto Leocadio, el qual arriba a apuntar certs

Les noticies sobre els darrers anys de la seua
vida son també oscures. El marqués de Lozoya
el dona com a desaparegut (2) vers 1513 i Josep
MB Doñate dona com a dates actives de la seua
obra els anys 1512 al1520 (3). Després del vuit
d'octubre del darrer any res més sap del pintor
italiA.
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Ouasi mig segle de permanencia en Espanya van ter possible una obra suficientment variada i abundan! com per a observar en ella una
natural evolució dins de la propia personalitat. Les
primeres mostres en la catedral valenciana denoten una rudesa inicial en contacte encara, donada la procedencia provinciana del pintor, amb
els darrers aleteigs d'un gotic ja en franca i última transformació i un gust per les posicions i les
agrupacions d'aquests en actituds i situacions
proximes a I'arrabassament dram8tic. El mestre
de Lugano, a¡lIat en plena activitat deis principals
focus d'influencia en I'expansió renaixentista, va
sofrir al seu taller de Gandia una marxa evolutiva
semblant a la de les principals escoles. No arribar8 al sentit pregon i mensurat d'Osona el Vell
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PECES FONAMENTALS
Entre les nombroses produccions atribu'ides
a la seua firma, confirmades unes, altres suposades o procedents del seu taller, cal destacar
les següents L'adoració deis pastors;', realitzada en col'laboració de Pagano per a la Catedral
dde valencia i causa del definitiu exit Es interesant destacar que es desconeix cap altra obra
del seu coautor en aquesta realització També a
la Catedral valentina va pintar par! de la serie icónica deis prelats valencians i alguns detalls de la
vida de Sant Maní i altres escenes evangeliques,
De I'escola de Paolo son el retaule i algunes altres peces dedicades a Sant Dionl's i Santa Mar-

garida existents a Sant Joan de I'Hospital. També el retaule major de I'església de Benisanó, la
taula central de la predela de la quaf representa
I'adoració deIs Reis d'Orient i és una notable composició de I'estil de Paolo, el mate ix que la bella
taula de la "Verge de la Llet" al creuer de la catedral de Múrcia (6).
Probablement I'obra més antiga és la "Sacra
Conversació" existent a la Galeria Nacional de
LOndres D'atribució més discutida la "Verge del
Cavaller de Montesa" al Museu del Prado. La resemblanca amb les produccions del mes!re i!alis és eviden! peró no manquen diferencies i així
I'obra ha estat asignada a altres diferents pintors
de la mateixa época. La po/ida tau/a, en la qual
acompanyem el grup central de la Mare de Déu
amb f'rnfant, San! Benet i San! Bernat, pa!rons

de l'Ordre de Montesa i un cavaller de la mateixa, trenca amb la tradició de les marededéus valencianes del segle XV L'escenari és purament
renaixentista.
També li son assenyats com a propis els dos
retaules de l'Arxiprestal vila-realenca. el del Salvador recentment restaurat i les taules que resten del de Sant Jaume les quals ens ocuparan
més avant

centisme tarda. El retaule fou pe<;:acapital en I'art
peninsular i mostra un Paolo dominador de la tecnica de I'oli i al temps I'encís penetrant de la línia
prerrafaelista.
Aquestes set taules representenmoments de
la vida de la Verge Mar~i van voltejant amb plenitud una delicada talla original de [)amia Forment. A I'espiga, I'habitual crucifixió La influencia ferraresa, ja esmentada, es demostra en les
figures xicotetes i els personals grups de segon
terme. El "prerrafaelisme" s'evidencia en el seu
intent per enriquir I'art amb la perspectiva, la uti.
lització de paisatges, conjunts arquitectóniques
o agrupacions animals com a fons, el mate ix que
I'ús de lIums i ombres que logren una suficient
sensació de profunditat sense alterar I'equilibri del
dibuix. El mestre de Reggio descriu el món com
a reprimit, fixe i circunscrit encara que es nota
I'intent de trencar aquesta carcassa per evocar
un moviment vers I'exterior del pany Destacables
son "El camí del Calvari" a la predela, i amb més
propietat encara "El sant enterrament" el tractament del qual en color, valoracions i postures deis
personatges el trobarem repetit en altres obres
com la mateixa predela del retaule del Salvador
a la nostra vi la
ACTIVITAT EN VILA-REAL
Tot alió que coneixem respecte a la presencia i treball de Paolo di Sancto Leocadlo a Vilareal ha estat documentat pel Cronista de la Ciutat I'historiador Josep M. Doñate en els seus es
crits (7), als quals cap remetre al lector interessat en aprofondir al respecte El primer document
aparegut va ser la Iletra inclosa en un "Manual
de Consells" en la qual el Consell de la vida acordava la construcci6 d'un retaule i s'encomana
I'obra al pintor anomenat com Pablo de Lugano
La vila s'obl¡gava a satisfer els terminis fixats en
un total de trenta mil sous, a més d'oferir-Ii casa
babitaci6. El retaule hauria d'incorporar elements
com ara la fusta, or, colors i la seua mA d'obra
i la supletória si el cas la fes necessAria El pressu post és elevadíssim Ségons Doñate (8) guan

San! Jaume a la batalla

de Clavijo

aixó succeix el salari diaria per treballs a la vila
era d'un sou i aixó dóna idea de la magnificen
cia de I'obra semblant a I'esmentat retaule de
Gandia, incorporant donada la seua valoració una
talla de Sant Jaume, potser realitzada per un escultor de la categoria de Forment com és aquella.
' A la mateixa sagristia on resten sis taules
d'aquesta obra magna, es conserva altre retaule quasi complet (li falta la par! superior del guardapols o remat) dedicat al Salvador, amb mostres inequívoques de correspondre a Paolo de
wgano peró sense haver-se trobat cap documentació que ho justifique quant al contracte i els termes de la execució. Doñate apunta davant la pregona emprenta paulina el que aquesta p~a fora donada pel mestre com a compensació i obsequi per I'elevada suma en que va ser contractada la realització del de Sant Jaume.
El problema segueix en peu donat que manca tota al.lusió anterior a l'Arxiu Municipal en Gas
.de ser pintat abans del de Sant Jaume i, Gas de
ser posterior, allargaria imprevisiblement I'activitat personal i directa de Paolo di Sancto Leocadio, quan ja en I'altre apareixen clares mostres
de mans alienes en par! o quasi en la seua totalitat, com si el mestre hagués intervingut exclusivament en la inspiració i la direcció, peró I'obra
hagués estat executada pels seus deixebles al
taller.
El retaule del Salvador, amb la figura de Jesús al centre, sobre un fons de motius daurats
i un paviment endauat, té als costats a Santa Ursula i Santa Eulalia. De( tipus d'ar!esa, a les polseres es representen diverses imatges de sants
de devoció local i a la predela de cinc postetes
hi ha passatges de la Pasió i Mor! Jesucrist i, donada la presencia en una d'elles de I'habitual Crucifixió, té a I'espiga una delicada Anunciació molt
semblant a la del retaule de Gandia
Pel que sabem, i segons el document XXXVIII
del repetit i complet estudi de Doñate, el retaule
de Sant Jaume va ser acabat el dotze d'abril de
1519 quan els jurats de la vila, abans de proce-

(detall)

dir al pagament de la resta pendent, acorden nomenar una comissi6 per examinar I'obra veient
si s'ajustava en tot all6 estipula!. El pintor de Lugano havia es!at vivin! a Vila-real des demary de
1517, quan sabem que el consell de la vila li havia estat pagan! ellloguer d'una casa i, pos!eriorment, el de dos. Després d'abril de11519, res
més en sabem. (9)
EL RETAULE DE SANT JAUME
Des de la darrera restauració I'any 1968, les
táules que resten del que degué ser monumental retaule estan col'locades a la sagristia de l'Arxiprestal vila-realenca Lobra va passar desapercebuda inclús per als investigadors més conspicus els quals es limiten a parlar-ne de pas, sense concedir-li més que mínima importancia, Així
ho feren tant el Marqués de Lozoya com el professor Meyer, Diego Angúlo diu' "El mayor de la
parroquial de esa población es de estilo más
avanzado y se debe en buena parte a su taller"
(10), Sois els professor Post fa un minuciós i detingut estudi de cadascuna de les peces, Camón
Aznar diu textualment' "En el retablo de la iglesia de Santiago de Villarreal, los seis paneles con
episodios de la vida, muerte y milagros de Santiago, aunque compuestos por Paolo, debieron
ser ejecutados por ayudantes, Hay en ellos un
cierto desencaje entre el espacio y las figuras. En
estas se insiste en los ritmos renacientes, quizá
con un clasicismo más airoso que en las obras
anteriores, Pero la desporporción de algunos temas del cuadro, con la floja manera de su modelado, nos hace suponer una intervención de
taller en contraste con los adelantos estilísticos
de estas obras, en las que asoma ya una punta
de manierismo" (11),
.Aquest espossiblement el "quid" més important de la qüestió El retaule de Sant Jaume, del
qual tenrm abundant documentació com a realitzat pel mestre de Reggio, no va ser segurament
pintat per ell. En canvi el del Salvador, sense recolzament documental i signat per un desconegu!~Mon92" té totes les possibilitats estilístiques

Temor de la reina Lupa (detall)

i tecniques d'haver esta! fe! per Sarlcto Leocadio.
La primera circumstancia que salta als ulls
a~reciant les taules és la seua dilerent dimensió
en quant a la seua altura Amb una amplaria
constan! de 1'205 metres. n'hi ha dos parelles
amb altures respectives de 1'405 metres i de
1'305 metres i de dos peces aillades amb 1'295
metres la primera i altra de 1'345 metres La consequencia evident es la seua disposició unes damunt de les altres per a que,
al moment
d'obs~rvar.les i per efecte de la perspectiva. les
superlors aparegueren com de dimensions identlques a les més próximes a I'espectador sense
deformacions visuals Podem dir així que falta la
parella de la !aula más xicoteta, i quant a la restan! deurla ocupar un lIoc preeminent al centre
del retaule, entre les altres majors i deixant a la
banda inferior un espai d'almenys els 2'660 metres de diferencia, suflclent, el mate ix que al retaule gandienc, per a la collocació d'una imatge def san! de relleu redó
De dalt a baix la disposició deis temes seria
la següent "Predicació", "Acusació davant Herodes", "Degollació I trasllat del cos" "Presentació davarlt la reina Lupa i corlversió d'aques!a' " I sengles miracles un deis quals hem perdut
Allloc centrall'aparició ala imaginaria batalla de
ClavlJo, tema de profunda tradició espanyola per
les implicacions históric-religioses que inclou Tot
consideran! el document XII aporta! per Doñate
al seu estudi (12), no sembla probable com a tema de la !aula desapareguda la suposadá aparlcló de Maria Santíssima en carn mortal a Saragossa davant I'apóstol donada la poca relevancia del tema en I'iconografia medieval i la mancade colnciqencia amb I'ordre tematic apuntat
La contemplació per separat i a certa distancia de les taules confirma les valoracions deis crítics esmentats. Tal és el distint tractament que en
oc~sions es va donar al tema, la composició o
el modelat de les figures, alguna ben poc afortunada. Ja al contracte s'assenyalava com a susti!u! dela realització al fill del pintor, Felip, i cap pensar a la vista deis resultats que la part de I'obra feta
valencia correria al seu carrec o altres deis més
directes deixebles del pintor, ja vell o cansa!, fent
ellla direcció i els retocs finals amb el posterior
muntatge els dos anys que va passar a la vila.
Predicaci6 (1'205 x 1'405) El primer deis panels superiors, amb delicada ordenació horitzontal en la disposició deis personatges, esta compensa! ~r la verticalitat de I'arquitectura que suggereix un ambient d'elevació espiritual, responent
a I'espectant repós deis deixebles congrega !s
al'entorn de I'apóstol. En efecte, estant els personatges asseguts al voltant de Jaume, el punt
de vista del pintor ens els mostra apinyats en una
sola IIista quasi al centre del quadre, crean així
en un xicotet espai, amb I isocefalia que en un
aJtre punt s'ha esmentat una varietat d'expresions
entre la sorpresa, I'atenció i el dubte que valoren
amb seguretat la !aula. Al primer terme, quatre
figures assegudes en un banc corregut donen
I'esquena a I'espectador, mostrant a la varietat de.
color deis rics vestits, rosa delicat, ciolent blau,
tosc grana!, la personalitat deis propietaris. Lapóstol ocupa un lIoc destacat, rebassant en tot el cos
els caps deis oients, al<;:ant la ma dreta en actitud doctrinal; va !oca! amb el barre! del pelegrí
i voltant al coll, el mate ix que en altres aparicions,
porta les paraules del seu himne. "O lux et decus Hipaniae, o lacobe..." La gama del color és
sóbria i calida, la pinzellada fina i ben fosa resolven! amb suavitat els plecs de les teles i les aspreses deis rostres, la lIum 1amisada, sense un
punt aparent de procedencia, !o! ajuda a crear
I'atmósfera d'elegant espiritualitat i calma del moment. Al fons, duplican! I'escena, es manifiesta
I'apóstol amb altra figura.

Predicació

de

Sant Jaume davant Herodes (1' 205 x 1'405)
Acusat pel Sum Sacerdot Abiathar el qual ha obtingut I'empresonament del Sant mijan9ant un suborn, es qui ha collocat la corda entorn del coll
de I'apóstol, el qual ja condemnat i camí del suplici fara el miracle de la seua conversió i ambdós seran ajusticiats junts (13). El moment recoIlit pel pintor, tallant I'escena amb soltura i segmentant les figures deis extrems que resten així
fora del quadre, presenta I'expresió del Sant com
serena i resignada, la de I'escriba esglaiada i
compungida. Davant deis dos s'al9a la majestat
d'Herodes vestit amb les millors gales i amb una
Cor! enfurida que demana la mor! de I'acusat. La
tonalitat és oscura i corprenedora, fent resó el moment de la condemna. La diagonal del quadre
separa dos zones molt clares, a la banda superior resta condensada tota la acció. També ací el
grup deis caps es concentra en una estreta lIista
damunt de la qual s'al9a la testa del rei. La perspectiva esta mitjanament lograda, inclús al paviment dauat es detecten deficiencies. El tractament
subtil i dituminat de figures com la del soldat del
fons contrasta amb la rudesa, fronterera amb el
mar gust que es poden observar en altres elements, com ara la catifa de colorins als peus del
rei.
Marti,i 1'205 x 1'305) El primer plafó de la
parel!a intermitja recul!l'instant de la degojlació
de I'apostol, La sang del sant es vessa per les
seues vestidures formant un sol! al terra El botxí
el té agafat pels cabel!s amb la mA esquerra mentre executa la sentencia, A la banda superior esquerrai aguaitant a la finestra d'un noble edifici
porxat, el pontífex contempla I'acció rodejat per
la cort, Dos discípuJsdel Sant son presents a I'escena' I'un plorós i ai'l!at, I'altre conversant, potser intentant convéncer a les figures del primer
pla, una deles quals, majestuosa, replega la rica túnica blava amb un mantel! de color roig,

Sant

Jaume

Aquest son els colors predominants. la composició sembla a primera vista un tant confusa, sense acabar d'encaixar, els animals i els grups sembien desordenats, com si el fet es desenvolupara efectivament en un ambient de desorganització. Difícilment trobem a aquesta taula el pintor
mesurat i quasi geometric de les anterior l'arquitectura és senzil!a, la perspectiva poc tr~bal!ada,
pero en aquet maremagnum d'aprenent hi ha detal!s que delaten la ma del mestre. Les figures animals, la possició delsant o un deis espectadors,
tornat d'esquena fan impossible de creure que
hagen estat tra~ats pel mate ix pinzel! que I malgarbat soldat entre els caval!s. Al cantó superior
dret, per un paisatge grisenc es veuen els discípuls de jaume dipossitant al suposat embarcador de Joppe (14) el cos de I'apostol en una nau
de jaspi, mentre un angel espera el torn per
espentejar-Io i portar-lo a través de les columnes
d'Hércules cap a Espanya. la I!um que envolta
el grup esta I!en~ada des de I'exterior, a la dreta
de I'escena.
El sarcofag davant la reina Lupa (1'205 ~
1'305) Amb unes dimerlsions identiques a I'anterior, aquest plafó sembla en composició i tecnica molt diferent a aquel! pel seu equilibri i ritme, expressivitat i perspectiva. El cos del Sant,
portat per dos bous diminuts, arriba davant la legendaria reina lupa (15) sobirana d'lria Flavia la
qual es convertiria al cristianisme pels miracles
de Jaume. Aquest instant del baptisme és recoI!it en representació simultQnia al fons de la imatge, constituinst-se en el centre d'una mensurada arquitectura, pesada i neta la qual dirigeix les
línies de la perspectiva cap a la secundaria anecdota. Vertical i sobre el centre de I'escena,una columna divide ix la taula en dos aspectes ben distints. els tres seguidors del Sant, recol!its en extasida calma mostren la meravel!a del sarcofag
resplendent; i a I'altra banda, un grup triangular

que contraposa els seus caps als deis disCípuls
amb la reina Lupa que fa un moviment de fugida
en un gest sorprés molt proxim al temor. Tota I'expressivitat del plafó resta confiada a les mans del
personatges i cadascuna m~ra I'estat anímic del
seu posseidQrrec.oll(ment, esglai, Oració, temor.
Una a~pla gama de violeta en tonalitats calides
es COr'ltrásten amb la sorprendent dama de I'angle inferior dret, de vestes grogues i verdes, potser I'únic verd del conjunt, donant un punt de
fresc alé al retaule. Junt als plecs de les robes,
suaus i ben tractats, els esglaons davant la reina
es mostren com un trac;: grosser producte duna
ma ben distinta a la que va saber dibuixar les simples pero delicades moltures al sostre damunt els
apostols. Novament el pintor ha tallat I'escena arbitrariament, deixant fora algun punt que ens podia resultar forc;:ainteressanl el sarcofag amb les
despulles de Jaume en aquest cas, i centrant
I'aten¿ió sobre la fig.ura de Lupa, el seu temor inicial i la posterior conversió a la doctrina cristiana.
El miracle de Tolosa {1'205 x 1'295) L:escena representa al fons a Sant Jaume alc;:ant ingravid el cos del jove alema condemnat a la forca
per una falsa acusació de robatori, procedent
d'un malvat hostaler {16).AI primer pla es manifiesta el judici de I'innocent pelegrí, subjecte el
coll amb una corda per un aspre botxí, tot suplicant en oració juntament amb el seu pare la clemencia deis tolosans A I'esquerra el fals acusador i a la banda inferior el sarró amb la copa de
plata objecte de I'acusació. Aquesta taula, la més
xicoteta de les existents, li manca la parella molt
possiblement amb la representació d'un altre miracle del repertori recollit pel dominica Jacobo
della Voragine a la seua "Llegenda daurada". El
plafó, com els altres escenificats a pie aire, acusadiferencies amb els d'interior. Sembla com si
les arquitectures internes ajudaren el pintor a
col.locar amb geometria els personatges. En
aquesta, malgrat que centrats els cossos i els
caps en una delimitada zona central, postures i
grups semblen sense massa ordre. La dolc;:a i
confiada expressió del jove alterna amb la rudesa del botxí. El grup central es manifesta aillat,
puix els elements laterals desvien I'atenció de la
mirada,com és habitual, esta retallat amb desei".
ximent i despreocupciómolt
espontania. El fons,
de modulats tons ocres s'obri cap a un paisatge
de personal empremta paolina. Ací es manifesten els abrupte$ turons rocosos,les xicotetes poblacions sota cels de fantastic$ núvols. La pinzelIada fina i tupida, es perd en alguns lIocs en formes brumoses i diluide$, poc acordes amb la
qualitat del dibuix.
La "batalla" de Clavijo {1'205 x 1'345) Heus
ací la su posada taula central del pany. Sant Jaume es presenta com ' 'fill del tro' , en belica actitud, seguint la lIegenda del "matamoros" prenent
part activa a la imaginaria batalla de Clavijo quan

Sagristia de l'Arxiprestal am b les taules de San! Jaume
els sarrains que volien cobrar el tribut de les cent
donzelles s'enfronten a les valeroses hosts d'En
Ramir II cap a I'any 909. Lexpressió del Sant evoca a mate ix temps la bArbara ferocitat de la lIuita
i I'alé místic que I'empenta a la defensa de la virtul El quadre, el mésperfecte en ritme i moviment de tots els coneguts, potser pellloc destacat on hauria d'estar situat un estudia! desordre.
D'una banda, en perfecta i artificiosa formació
d'arrengleren les gropes deis cavalls moros que
fugen davant la presencia cristiana. Les gropes
son de diferents colors. tostat, blanc, castany, negre Després d'un significatiu espai lIiure intermedi, arriben les potes davanteres de la cavalleria
cristiana, encap<;;alada per Sant Jaume.Ais peus
del cavall del Sant s'estimben amuntonats i venc;:uts els infidels que son ensarta 's per la punxa
del san! guerrer, la qual, amb la segua inclinació, marca la diagonal de la !aula. El san! l'hAbit
de pelegrí amb una orla a la túnica que repeteix
les paraules d~1 seu himne ja esmental Lescenari avanc;:a vers una platja on arriba nombrosa
flota, i que es tanca amb un promontori cobert
de diverses torres Eis colors son varia 's, suaus
i contrasta 's sense predomini de cap d'ells pero
amb I'habitual influencia de la gama cAlida. El fero<; guerrerde primer terme travessa amb la I!anc;:a un extravagant moro pelblanc Tota la !aula
abunda en forc;:a i dinamisme, des de! blanc caval! del San! fins aquest mate ix, onejant al ven!
la capa enuna I!uita legendaria, tan aliena a la
seua vida, pero que encén el seu rostre en santa violencia
VALORACIÓ

DEL CONJUNT

DEL RETAULE

Predomini total de la franja cal ida del colors,
ocres i grana !s sobre !0!, amb absencia quasi absoluta de colors clars Llums difoses amb inexactitud del punts de procedencia Diferent composici6 en interiors i exteriors, més ordenada en
aquells amb medides quasi arquitectoniquesLes
taules d'exteriors mostren major lIiberálitata I'hora
de distribuir ies figures que, moltes vegades resten tallades all(mit de la imatge, desencaixant I'ac-

ció. Línia alta d'horitzó als exleriors, tancada amb
peculiars promoritoris i pujols, gradació de plans
i representació simultania de situacions complementaries de I'anecdota principal quasi tots els
panels. Fons bigarrats en exleriors pero molt simples als interiors, sense elements ornamentals ni
cortinatges. Freqüent disposició diagonal i creuada. Segueix, encara que moderada, la violenta
gesticulació de les figures. Pinzellada fosa i uniforme, sense pastossitats ni estridencies. L'obra,
malgrat els diferents tocs i també els incongruents
elements que contrasten amb deficiencia els conjunts, es mostra uniforme icongruent amb I'estil
de Pablo de Sancto Leocadio i próxima en la seua
estructura i expresivitat al retaule gandienc.
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