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«D’Art, no n’acabes de saber mai prou.
Sempre hi ha coses noves per descobrir.»

Ernest Hans Josef Gombrich

Preàmbul

Durant el primer terç del segle XX es va prodigar, a tot arreu de l’Estat 
espanyol, la indiferència religiosa i hi van proliferar les idees anticlericals 
que venien arrossegant-se des del segle XIX, amb cremada de convents i es-
glésies inclosa. En instaurar-se la II República es van suprimir molts costums 
clericals catòlics a causa de la mentalitat laïcista imperant, i més avant va 
esclatar una nova febre anticlerical, especialment en el període de violència 
política i social comprés entre febrer de 1936 i el colp d’estat protagonitzat 
per militars feixistes el 18 de juliol del mateix any, en què es va desencade-
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nar una revolta iconoclasta fruit de la qual es van cremar les imatges religi-
oses, retaules i ornaments de les esglésies, convents i ermites de tot arreu, a 
mans de focus anarquistes.

El municipi de Teulada no es va lliurar d’aquella barbàrie que va despu-
llar els edificis religiosos, del nucli urbà i del terme municipal, dels seus or-
naments sagrats i sumptuaris, en part fruit de la incultura i l’analfabetisme 
regnant, en part fruit de l’odi a les classes opressores i al control de la vida 
quotidiana de les persones per part de l’Església i els cacics, cosa que ens ha 
privat, entre altres coses, de poder contemplar els testimonis del llegat de 
les obres d’art de l’època medieval i renaixentista, del patrimoni cultural 
artístic més preat.

A causa d’aquella revolta de 1936, que, a més de cremar obres d’art de-
coratiu, va provocar a Teulada la pèrdua irreparable dels arxius municipal i 
parroquial, i per tant, de molts documents valuosíssims per a la reconstruc-
ció de la història d’aquest municipi valencià, ara no podem visualitzar allò 
que els promotors d’aquelles obres artístiques volien que les persones veren 
en entrar als edificis religiosos. No obstant això, alguna cosa es va poder 
salvar i recuperar després del conflicte bèl·lic, perquè es va amagar o no 
estava a l’abast, i aleshores no es va arribar a destruir, com és el cas que ara 
ens ocupa, la taula de l’Adoració dels Reis, un exemple de salvació fortuïta, 
que es va lliurar de la barbàrie iconoclasta pel seu emplaçament elevat, ja 
que formava part de l’àtic d’un retaule denominat l’Altar de les Ànimes, 
que estava emplaçat a l’entrada de l’ermita de Sant Vicent Ferrer, el qual 
presumiblement va ser destruït, o venut com a llenya, o, pot ser, espoliat, 
no ho descartem. Avui, amb el pas del temps, la taula de l’Adoració dels Reis 
s’ha convertit en el testimoni més antic i valuós del llegat artístic de l’època 
medieval a Teulada i en patrimoni cultural de la vila.

L’origen de l’Altar de les Ànimes hem de cercar-lo a partir de les acaba-
lles del segle XIV, en el moment en què Teulada aconsegueix la indepen-
dència municipal, el 1377, se li assigna terme municipal propi independent 
de Benissa i Calp, el 1386, i es disposa de permís del bisbat per a l’edificació 
d’una església «… la dita universitat de Teulada vol et entén construhir, edifficar 
e fundar una sglesia en lo dit lloch de Teulada con ne haja obtenguda licència et 
comissió del reverend bisbe de Valencia…».1

És aleshores quan persones veïnes de Teulada, ben relacionades, conei-
xedores de l’art que es feia en el moment, que tenien diners i podien finan-
çar artistes que satisferen els seus anhels, promourien i encarregarien l’altar 

1. Arxiu del Regne de València. Processos de Madrid, lletra L, núm. 86.
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de què formava part la taula de l’Adoració dels Reis, una obra artística, de 
ben segur, executada al segle XV, presumiblement, per a l’església de Santa 
Caterina. Aquesta i altres obres coetànies decorarien els murs del nou tem-
ple parroquial. Posteriorment, en el segle XVIII, aquell Altar de les Ànimes, 
amb tota possibilitat, es va desmembrar i traslladar des de l’església de Santa 
Caterina a l’ermita de Sant Vicent, arran de les obres d’ampliació i moder-
nització dutes a terme en ambdós edificis religiosos.

Entre 1939 i 1983 la taula de l’Adoració dels Reis va romandre en l’em-
plaçament que ocupava des de 1793,2 pràcticament oblidada i, fins i tot, in-
fravalorada. Tant que, l’any 1983, en escometre’s les obres de remodelació de 
l’ermita de Sant Vicent, preparatòries del seu bicentenari, la van desmuntar 
i la van tirar al contenidor dels enderrocs.

2. Any de la inscripció que es conserva al remat superior de l’altar de Santa Caterina, 
de l’ermita de Sant Vicent, i que diu: «Blas Estruch Lo Pintó Y Direxió Todo año 1793». No 
obstant això, arrepleguem altres notícies relacionades amb aquesta ermita a l’Arxiu Parroquial 
de Teulada al Quinque libri, núm. 2, foli 388v, de l’any 1704, i al Quinque libri, núm. 7, foli 1r, 
de l’any 1797.
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Serà a partir de la intervenció de l’Associació Cultural Amics de Teula-
da quan la taula de l’Adoració dels Reis es pose en valor i se n’encomane la 
restauració a l’artista holandès, afincat a Pedreguer, Adriaan J. Kuipers l’any 
1984. D’ençà de la seua restauració, aquesta taula, no exposada al públic, es 
conserva a la Casa Abadia.

L’Altar de les Ànimes de Teulada i l’àtic de l’Adoració dels Reis

Els retaules d’ànimes o del Judici Final tenen el seu origen en l’èpo-
ca medieval, especialment a partir del temps de la glànola o pesta negra 
(1346-1395), en un moment en què la gent vivia la mort de molt a prop. 
Eren temps d’epidèmies, calamitats públiques i sermons que inculcaven el 
temor a Déu, advertien de la fi dels temps i que calia estar preparat per a la 
mort. Aleshores, simptomàticament, s’incrementaren el nombre de retaules 
il·lustradors del Judici Final.

Amb els retaules es pretenia, en general, dotar les esglésies d’uns ele-
ments amb contingut didàctic per tal d’adoctrinar els fidels, la majoria dels 
quals eren analfabets. Amb els retaules del Judici Final o d’ànimes, s’ alli-
çonava i instruïa les persones que els contemplaven sobre els horrors de la 
vida posterior a la mort si no havien estat bons cristians. Tot és supervisat 
pel Pare Etern, Déu creador, i pel seu propi fill. Els creients romanien ate-
morits amb la ira de Déu i amb el perill del pecat davant la mort. Aquest 
temor s’aguditzava amb les predicacions dels frares dels ordes mendicants 
(dominics, franciscans…) que davant del plaer, la diversió, les ganes de gau-
dir de la vida, presentaven per al salvament de l’ànima i el bon morir, la 
penitencia, la devoció i la por a la mort en pecat. Teulada, com no podia ser 
d’una altra manera, també tenia el seu retaule del Judici Final, anomenat 
popularment l’Altar de les Ànimes, del qual fins ara no n’hem trobat cap 
referència documental escrita, ni fotogràfica, solament el testimoni oral de 
qui ens ha informat.3

L’Altar de les Ànimes, que va romandre emplaçat, fins la seua desapari-
ció, al primer altar del costat de l’epístola de l’ermita de Sant Vicent, estava 
estructurat en dues parts clarament diferenciades. A l’extrem superior hi ha-
via l’única part que s’ha conservat del retaule, la taula de l’Adoració dels Reis, 
de la qual parlarem més avant, que feia la funció d’àtic; i a la part inferior hi 
havia el retaule de les ànimes pròpiament dit.

3. Viva voce: Joan Baptista Cardona Llobell (†) i Maria Ivars Ahuir (†).
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El retaule de les ànimes, d’acord amb les fonts orals que ens informaren 
en el seu dia, estava dividit en diversos ambients de la geografia del més en-
llà, que anaven del Cel a l’Infern. A la part superior del retaule, hi era el Cel, 
on s’hi trobava el Pare Etern rodejat per cors celestials i altres personatges 
(no identificats). A la part central de la pintura hi havia la Mare de Déu, i 
a sota d’ella les ànimes del Purgatori, personificades amb els braços en alt, 
qui intentaven ser lliurades del càstig a què eren sotmeses pels dimonis. A la 
part inferior, a la dreta de qui observava el retaule, amb una tonalitat obscu-
ra i flames roges, hi havia ubicat l’Infern esgarrifador, on dimonis banyuts 
i amb llargues cues castigaven amb forques persones nuetes (personificació 
de les ànimes), homes i dones que es lamentaven a l’interior de calderes 
amb aigua brusent.

Com es pot observar en altres pintures coetànies a la de la taula de 
l’Adoració dels Reis i a l’Altar de les Ànimes, en la representació de l’Infern i 
el Purgatori molts dels elements secundaris estaven presos directament de 
l’escenografia del teatre litúrgic contemporani, de tal mode que els trets ca-
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ricaturescs o grotescs de dimonis (rostres, fisonomia i aspecte de les figures) 
i d’altres elements, com la indumentària en general, procedien de l’adreç 
d’aquella modalitat de teatre que rep el nom de misteris. També corres-
pon al teatre l’escenografia, els paisatges i l’arquitectura que emmarquen les 
composicions pictòriques de l’època.

L’Adoració dels Reis, últim testimoni d’un retaule desmembrat?

El fet que l’Adoració dels Reis fóra un tema molt utilitzat i freqüent 
a la pintura valenciana del segle XV, i fins i tot matèria quasi obligada en 
alguns estatges dels retaules, si no el tema principal, ens va fer pensar en la 
possibilitat que eixe àtic no fóra un afegit posterior al Retaule de les Àni-
mes, o una part del propi retaule canviada d’emplaçament, la qual cosa ens 
abocà a plantejar una sèrie d’hipòtesis que segueixen l’exemple del retaule 
desintegrat de l’altar major del monestir de Santes Creus. És per tot això que 
pensem que en origen, abans de l’emplaçament com a àtic en l’Altar de les 
Ànimes, la taula de l’Adoració dels Reis de Teulada formaria part d’un altre 
retaule amb temàtica diferent a la del Judici Final, el qual possiblement 
estaria dedicat a la vida de la Mare de Déu o a santa Caterina, titular de la 
parròquia, com exposarem més avant.

La nostra hipòtesi de treball parteix del fet de comptar amb una taula, la 
de l’Adoració dels Reis, que va estar mutilada abans d’emplaçar-la com a àtic 
d’un retaule la temàtica del qual té poc a veure amb l’epifania, cosa que ens 
porta a pensar en l’existència d’un retaule amb una imatge central diferent 
a la del Judici Final, que estaria coronada per un àtic de la mateixa amplada 
a la part superior, però que no seria la taula de l’Adoració dels Reis, sinó que 
aquesta formaria part d’un carrer lateral o de la predel·la, cosa improbable 
que no acabem de considerar.

A hores d’ara desconeixem si el Retaule de les Ànimes, en el moment 
en què es va manufacturar, disposava de més imatges complementàries en 
corredors laterals, o si tenia polseres i predel·la; el que és segur és que els 
guarniments amb què estava muntat a la capella original s’han perdut, així 
com també la imatge central que va ser destruïda l’any 1936.

El presumpte retaule, al qual pertanyeria la taula de l’Adoració dels Reis, 
tindria, possiblement, la temàtica pròpia d’un retaule dedicat als set gojos 
de la Mare de Déu, la vida de Maria o santa Caterina, tal vegada s’articularia 
en tres carrers, i potser amb una predel·la amb set històries, de la qual no 
en parlarem.
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En una època en què, com ja hem dit abans, molt poques persones sa-
bien llegir i escriure, els retaules es van convertir en un dels principals mit-
jans de comunicació d’aquell temps, perquè presentaven les escriptures de 
la Bíblia, les de l’Antic i el Nou Testament, escenificades en les pintures que 
configuraven el conjunt de l’obra pictòrica.

En l’època en què es va pintar la taula de l’Adoració dels Reis els retaules 
s’estructuraven a partir d’una taula central amb el tema principal, la qual 
tenia, a banda i banda, els anomenats carrers laterals, que consisteixen en 
franges verticals compostes per diversos quadres, que representen escenes 
o miracles dels titulars del retaule. El nombre de carrers varia segons el 
pressupost de qui l’encarrega, o de l’espai on s’ha de col·locar. Poden ser de 
tres carrers, els més simples, de cinc, o de set els més complexos. L’estructura 
clàssica dels carrers laterals dels retaules dels segles XIV i XV, són sis pintures 
sobre taula, que representen escenes de la vida de Jesús i que van des del seu 
naixement fins a la seua mort. 

Els carrers del retaule es llegeixen d’esquerra a dreta, sempre segons ri-
gorós ordre biogràfic evangèlic; per exemple, l’Anunciació, el Naixement 
(amb l’establia de Betlem, amb Josep i Maria, el Jesuset i el bou i la mula), 
l’Adoració dels Mags, la Presentació de Jesús al temple, etc. Remata la part 
inferior del retaule, com ja hem indicat, una línia horitzontal, anomenada 
predel·la o banc, composta per escenes senars set, nou o onze. Finalment, 
envolta el retaule l’anomenat guardapols o polsera, un marc estret format 
per unes taules inclinades cap a l’interior, la funció del qual és la de protegir-
lo de la pols.

D’acord amb açò, i a partir d’altres retaules conservats, llancem tres hi-
pòtesis sobre l’emplaçament de la taula de l’Adoració dels Reis com a testimo-
ni d’un retaule desmembrat.

La primera hipòtesi de composició la llancem sobre un presumpte re-
taule dels set gojos, a partir del Retaule dels Set Goigs de la Mare de Déu, de 
Pere Nicolau, que procedeix de Tortosa i es conserva, per adquisició (1934) 
al Bilboko Arte Ederren Museoa (Museu de Belles Arts de Bilbao), que de 
partida desestimem per emplaçar l’Adoració dels Reis en la segona escena 
del carrer de la dreta. En canvi en l’obra anònima, que procedeix de la Po-
bla Llarga i forma part de la Col·lecció de la Reial Acadèmia de Sant Carles 
(Donació Goerlich Lleó, 1946) al Museu de Belles Arts de València, tenim 
l’Adoració dels Reis en la primera escena del carrer de la dreta, que és l’espai 
que ocuparia en el retaule original, com ho dóna a entendre el floró que 
rematava la taula i que va ser mutilat en el segle XVIII en emplaçar-lo so-
bre l’Altar de les Ànimes. En aquesta mateixa posició apareix, en el retaule 
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d’Antoni Peris dedicat a la Mare de Déu de l’Esperança, de l’església de l’As-
sumpció de Pego, l’Adoració dels pastors a Jesús en el pessebre.

La segona hipòtesi de composició del retaule la basem en la vida de 
Maria, en què els carrers laterals possiblement presentarien, de dalt a baix 
i d’esquerra a dreta, l’Anunciació, el Naixement, l’Anunciació als pastors, 
l’Epifania, la Presentació de Jesús en el temple i la Fugida a Egipte.

Finalment, la tercera hipòtesi la llancem a partir del Retaule de Santa Ca-
terina Màrtir, de Joan Reixach, en què apareix l’escena de l’Epifania sobre la 
taula central, cosa que fa que ens formulem la pregunta següent: ¿formaria 
part l’escena de l’Epifania de Teulada d’un retaule dedicat a santa Catalina? 
Ara, no ho podem saber, però potser, algun dia apareixerà un document 
que ens ho aclarisca. Mentrestant continuarem lligant-lo a l’Altar de les Àni-
mes de l’ermita de Sant Vicent.

   

La taula de l’Adoració dels Reis

Es tracta d’un llenç sobre taula de 56,5 cm de llarg per 47 cm d’alt, en 
què es presenta l’escena de l’Epifania o Adoració dels Reis Mags al Jesuset, la 
qual l’autor divideix en dues parts. 



187

L’escena es desenvolupa davant del pessebre (del mateix tipus en trobem 
en altres retaules del segle XV), que es troba a l’esquerra del tot, on mengen 
dues bèsties, una vaca i un ase i que ha estat pintat en color marró a fi de 
simular el color de la fusta. Davant, la Mare de Déu i la resta de personatges.

La Mare de Déu està representada asseguda, amb els cabells sense cobrir 
i aurèola daurada, vestida amb capa de color blau que cobreix una túnica 
vermella. Situat a l’esquerra de Maria, roman dret sant Josep, amb el cap 
envoltat per una aurèola poligonal. Vesteix túnica curta marró, capa gris 
amb sobrepellís vermell i sosté a les mans un calze, a l’interior del qual es 
suposa que hi ha l’ofrena d’or que li ha fet el rei Melcior, qui roman age-
nollat davant Jesús. En l’art medieval sant Josep, i fins i tot sant Joaquim i 
santa Anna, porten aurèola poligonal, que consisteix en un polígon regular 
de costats rectes, o de vegades còncaus. Aquesta forma es reserva també als 
patriarques, profetes i altres homes sants de l’Antic Testament. S’aplica l’au-
rèola circular a partir de la Mare de Déu.
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Les robes de la Sagrada Família són luxoses i no de pobres refugiats 
en una establia; de fet, l’ornamentació en perles que porta la Mare de Déu 
és com la del rei Melcior. Això complaïa la consciència de les persones de 
l’època.

Al centre de la taula hi ha el rei Melcior, que, com ja hem esmentat, res-
ta agenollat davant l’Infant Jesús nu (amb aurèola), qui roman assegut als 
braços de Maria, i hi beneeix el Mag. Els altres dos Reis d’Orient dialoguen 
en segon terme amb les ofrenes a la mà. Sostenen sengles copes ornades 
amb perles, a l’interior de les quals es suposa que hi ha l’encens i la mirra 
perfumada. L’un de cabells rossos, l’altre pèl-roig i el primer a adorar Jesús, 
de cabells blancs. Destaca l’acoloriment de les túniques i l’alta categoria so-
cial de l’escena.

L’Adoració teuladina presenta encara els tres Reis d’Orient blancs, se-
gons el costum medieval, ja que no serà fins al segle XVI quan es comence a 
representar el rei Baltasar amb el rostre de color negre.

Al fons hi ha un paisatge internacional amb muntanyes i arbres, i da-
munt l’or, típic de l’art valencià de l’època. Dalt de tot la rigorosa filigrana 
gòtica coronada per un floró, que li manca des de la reinstal·lació de l’altar 
a l’ermita.

Aquesta taula de l’Adoració dels Reis encara no ha pogut ser atribuïda 
amb seguretat a un autor concret. És per això que es va optar, el 1986, per 
atribuir-li-la al «Mestre de Teulada», en una postal que va editar l’Associa-
ció Cultural Amics de Teulada,4 en lloc de dir que era d’autor anònim, una 
opció com qualsevol altra. Fins ara, no s’ha trobat, entre la documentació 
conservada, cap referència a l’encàrrec o pagament d’aquesta obra d’art sub-
sidiària del culte i d’una catequesi visualitzada; tampoc la de cap altra obra 
sumptuària, perquè no podem buscar aquells encàrrecs en els assentaments 
registrats al llibre de fàbrica o en altra documentació a l’Arxiu Parroquial de 
Teulada per haver desaparegut.

El procés de restauració de la taula de l’Adoració dels Reis

No ens consta que el restaurador, com a pas previ a la intervenció, du-
guera a terme cap estudi tecnicocientífic, ni cap anàlisi de materials, ni una 
documentació fotogràfica exhaustiva de l’obra. No obstant això, sí que ens 
consta que, com a resultat de la capa de brutícia, greix i pols adherida que 

4. Postales Hnos. Galiana. Dipòsit Legal: B.40.620 · 1986.
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presentava la superfície pictòrica, la neteja es va dur a terme en vàries fases 
d’actuació, de les quals en vam fer seguiment.

En primer lloc, es va dur a terme el procés de neteja de la superfície, 
especialment del fragment superior repintat de blau i els daurats. 

A continuació, es va procedir amb la fase d’estucat. Per a això es va uti-
litzar un estuc tradicional aplicat capa a capa.

 

Seguidament, es va procedir a la reconstrucció de la filigrana i suport. 
Per a aquest procés es van realitzar en talla de fusta, de la mateixa tipologia 
que l’original, tots els volums que hi faltaven.
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En el procés de daurat es va utilitzar pa d’or de 23 quirats aplicat a l’ai-
gua i brunyit.

A continuació, es van aplicar successives capes de preparació a força de 
cola orgànica i carbonat càlcic, per a posteriorment aplicar-hi la reintegració 
cromàtica que es va dur a terme en diverses fases d’intervenció.

Per a finalitzar, s’hi va aplicar un vernís de protecció, del qual desconei-
xem les característiques.

Epíleg

A hores d’ara creiem que la taula amb l’escena de l’Epifania de Teulada, 
en origen, formava part d’un retaule diferent al de l’Altar de les Ànimes, 
possiblement dedicat a santa Catalina, o a la Mare de Déu, o tal vegada 
anem errats i en formava part d’un del Judici Final. Ara encara no ho sa-
bem, però no perdem l’esperança de descobrir-ho algun dia quan aparega 
un document (rebut o contracte legitimat davant notari), que ens ho acla-
risca. Mentre tant, com diu Joan Miró (Barcelona 1893 - Palma 1983), «Més 
important que una obra d’art en si mateixa és el que sembrarà. L’art pot 
morir, una pintura pot desaparèixer. El que compta és la llavor».
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Fitxa general de l’obra en valor

Títol: L’Adoració dels Reis
Autor: Mestre de Teulada
Datació: segle XV
Estil: Gòtic
Escola: valenciana
Tècnica: llenç sobre taula
Suport: taula
Dimensions: 47 cm x 56,5 cm
Localització actual: Teulada, Casa Abadia (no exposada al públic)
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