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Josep LLuís CeBriáN i MoLiNa

Josep Maria segura i Martí

El catàleg de taulelleria devocional d’Alcoi que ací es pre-
senta recull un total de 118 pintures ceràmiques dels segles 
XVIII i XIX ordenades cronològicament. Aquest catàleg inclou 
noves dades, algunes inèdites, com és haver pogut determinar 
—no sempre— les fàbriques on es van produir aquests pla-
fons, principalment les que van existir a la ciutat de València; 
també aporta informació referent a la identificació d’alguns 
dels pintors als quals se’ls atribueix l’autoria de determinades 
obres. Altre aspecte a destacar en el catàleg és l’estudi ico-
nogràfic i la identificació dels paral·lels on s’inspiren moltes 
d’aquestes imatges. Les característiques físiques i la conserva-
ció dels plafons i taulells, la seua localització, els antecedents 
històrics, etc., i la bibliografia, completen la informació que 
acompanya a aquestes obres tan singulars del patrimoni cul-
tural valencià.

El pròleg del llibre Catálogo de paneles cerámicos devocio-
nales de L’Alcoià - El Comtat (Alicante), redactat pel profesor 
Mauro S. Hernández —vertader impulsor d’aquell estudi—, 
que en l’any 1990 va editar l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 
afirmava que aqueixa monografia era un treball capdavanter 
on s’inventariava i estudiava en profunditat la taulelleria va-

lenciana de 36 poblacions d’aquestes comarques alacantines. 
En aquell catàleg, Alcoi aportava un considerable nombre de 
plafons ceràmics devocionals, molts d’aquest corresponents als 
segles XVIII i XIX.

Efectivament, aleshores a la ciutat d’Alcoi encara es conservava 
un important patrimoni de plafons ceràmics devocionals, i del 
treball realitzat en aquell primer catàleg o inventari tal volta 
l’aportació més interessant i profitosa fou la tasca de localitza-
ció de plafons, la presa de dades i les fotografies de les obres. 
Tota aquesta documentació, i de manera especial les diapo-
sitives que aleshores s’hi van realitzar, formen part de l’arxiu 
documental del Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo 
Moltó d’Alcoi, i aquest fons hui ha estat fonamental per poder 
reproduir a color tots els plafons ceràmics que actualment no 
es conserven per diferents motius.

Hui, trenta anys després i amb la perspectiva que ens dóna el 
temps transcorregut en què s’han realitzat nombrosos treballs 
d’investigació sobre la taulelleria valenciana, reprenem l’estudi 
d’aquest patrimoni i ens disposem a analitzar aquestes obres 
d’art tant singulars, testimoni de la religiositat popular.
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Instruments de la Passió1

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1750-1760
44 x 44 cm
2 x 2 taulells de 22 x 22 cm
Masia Mascarella de Ferran 
(Façana)

Inscripció: INRI (al rètol de la creu)

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 147)

Idèntic al d’Alcoi, hi ha un plafó a Cocentaina 
(Mas del Clot) segurament del mateix obrador 
o pintor (Segura, 1990a: ref. Cocentaina 72). 
Un conjunt que ens mostra la riquesa deco-
rativa i sumptuositat, encara que elaborat per 
un artífex diferent, però en el que s’utilitza el 
mateix disseny de taulells, és el que trobem a 
la capella de la Comunió del Col·legi de Sant 
Pau (hui IES Lluís Vives) de València.

En aquest plafó s’hi representen els instruments 
de la passió de Crist o Arma Christi. La com-
posició està presidida per la creu, amb els tres 
claus, la corona d’espines i el rètol amb la ins-
cripció INRI. Veiem també l’espasa amb l’orella 
de Malcus i el pollastre que cantà tres vegades, 
ambdós elements relacionats amb sant Pere; la 
mà de Caifàs; el flagell i la columna; el martell 
de la crucifixió; la llança de Longinus; la gerra 
amb fel i vinagre i la canya amb l’esponja; l’es-
cala i les tenalles del descendiment; i finalment, 
els daus amb que els soldats romans s’hi juguen 
les vestidures. La majoria dels objectes està pin-
tats en blau, a mode de grisalla, excepte els de 
fusta que són marrons. 

Els elements iconogràfics estan inserits dins 
d’un rombe format per una cinta mixtilínia a 
partir de la unió de quatre taulells. Es tracta 
en realitat d’un tipus de taulell de mostra que 
combina la geometria de les línies de color ca-
rabassa, groc i turquesa amb profusió de frui-
tes i flors; i que tingueren bastant èxit en els 
anys centrals del segle XVIII. 

Aquest fet ens indica que el plafó va formar 
part de la socolada d’una capella o temple que 
estigué davall alguna advocació cristològica. 
Per a aquests casos es disposaven taulells sen-
se la decoració central que es pintaven expres-
sament amb les escenes que l’advocació re-
queria i s’intercalaven en la composició. Hom 
desconeix, però, de quin edifici prové. IES Lluís Vives, València.
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Recuperades per l’Ajuntament d’Alcoi amb 
motiu de la demolició del convent, les restes 
de la socolada foren dipositades l’any 1945 en 
el recentment creat Museu Municipal.

Escena A. Miracle de Lisboa. El pare del sant 
és acusat d’assassinat (Inv. 83)
191 x 170 x 1,9 cm. Originalment 8 x 9 taulells 
de 21,2 x 21,2 cm. Es conserven 28 de les 72 
totals.

Inscripcions: Sobre la ciutat: LISBOA. Al filac-
teri que naix de la boca del sant: MI P. MAR-
TIN BULLOENS TE HA QUITADO LA VIDA. 
Al filacteri que naix de la boca de difunt, in-
vertit, amb espill: MARTIN BULLOENS ESTA 
YNOCENTE DE ESTE DELITO.

Revers: Amb manganès, numeració correlativa 
d’esquerra a dreta i de dalt a baix amb la lletra 
minúscula “h”.

Aquesta escena narra un dels famosos mira-
cles de bilocació de sant Antoni. El seu pare, 
Martí Bulhoens, és acusat de l’assassinat, que 
no ha comés, d’un jove noble de Lisboa. El 
veritable homicida havia ocultat el cos al seu 
jardí amb la qual cosa es detingut i portat da-
vant els jutges els quals davant una prova tan 
evident el creuen culpable. Veient-se sense de-
fensa possible, s’aclama a Déu, qui envia sant 
Antoni, que estava fent un sermó a Pàdua, per 
a que intercedisca davant el tribunal. El sant 
s’apareix a la sala i els diu als jutges que el 
propi difunt exonerarà el seu pare. Amb tots 
els presents, davant la sepultura interpel·la el 
cadàver i li pregunta si Martí Bulloens l’ha 
mort. Ell contesta que és innocent. Fet açò, 
sant Antoni desapareix. 
 

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1760
3 escenes incompletes
Procedents de l’antic convent de 
Sant Francesc
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 83 i 
1.448)

Bib.
segura Martí (1987: 86-88, núm. 
1, 2 i 3); segura Martí (1990a: ref. 
Alcoi 5, 6 i 7); segura Martí (2006: 
109-110, núm. 1, 2 i 3)

Sant Antoni de Pàdua. Miracles2 a
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Escena B. El pare del sant és acusat de malver-
sar el patrimoni reial (Inv. 83)
191 x 170 x 1,9 cm. Originalment 8 x 9 taulells de 
21,2 x 21,2 cm. Es conserven 25 de les 72 totals.

Revers: Amb manganès, numeració correlativa 
d’esquerra a dreta i de dalt a baix amb la lletra 
minúscula “g”.

Representa un altre miracle de viatge prodigiós 
on sant Antoni es desdobla en dos llocs simul-
tàniament i de nou relacionat amb el seu pare 
acusat d’un delicte que no ha comès. Martí 
Bulloens estava encarregat de la hisenda reial i 
distribuïa entre els ministres i funcionaris altes 
quantitats de diners. Fou traït i acusat de dissi-
par l’erari. Quan fou cridat a declarar davant 
els escrivans o contables a la sala del consell, 
no pogué demostrar la seua innocència perquè 
creient en la bondat dels subordinats no havia 
emès ni demanat rebut per escrit de les parti-
des lliurades. Tots negaren amb jurament que 
Bulloens els hagués donat les quantitats i fou 
sentenciat a que li foren confiscats tots els béns. 
De nou es va aclamar a Déu i sant Antoni, que 
estava a Milà, s’aparegué de repent i digué les 
quantitat que havia rebut cadascú i en quin dia. 
Restaren tan pertorbats que confessaren la veri-
tat i feren els rebuts corresponents. El sant abra-
çà son pare i desaparegué de la sala. 

Recuperades per l’Ajuntament d’Alcoi amb 
motiu de la demolició del convent, les restes 
de la socolada foren dipositades l’any 1945 en 
el recentment creat Museu Municipal.

Sant Antoni de Pàdua. Miracles2 b



79CATÀLEG D’OBRES



80 TAULELLERIA DEVOCIONAL D’ALCOI (segles xviii i xix)

tal d’adaptar-se al recinte arquitectònic, potser 
una capella sota advocació antoniana. Entre 
els diversos fets meravellosos s’hi inclouria la 
predicació al peixos, l’ase adorant la custòdia, 
el xiquet de bolquers que parla, l’aparició del 
Xiquet, etc.

Recuperades per l’Ajuntament d’Alcoi amb 
motiu de la demolició del convent, les restes 
de la socolada foren dipositades l’any 1945 en 
el recentment creat Museu Municipal.

Escena C. Robatori del psalteri (Inv. 1.448)
126,6 x 105,5 x 1,9 cm. Originalment 8 x 5 
taulells de 21,1 x 21,1 cm. En resten 16.

Revers: Amb manganès, numeració correlativa 
d’esquerra a dreta i de dalt a baix amb la lletra 
minúscula “e”.

Persuadit pel dimoni, un novici deixa els hà-
bits i abandona el convent, abans però li furta 
a sant Antoni un psalteri que s’estimava molt. 
El sant demana ajuda a Déu per a recuperar-lo 
i aquest envia al dimoni instigador del pecat a 
posar remei. Quan el lladre creuava un pont 
estret, se li apareix (amb banyes i cua) amb un 
ganivet a la mà i li tanca el pas tot dient-li que 
el trossejarà en mil pedaços si no torna el lli-
bre. El novici penedit, es postra davant Antoni 
i li torna el psalteri. 

Les tres escenes estan inserides en cartel·les 
exuberants compostes per rocalls asimètrics 
i ramells de flors, tulipes sobretot. Cada mi-
racle conté dos moments de la narració. Per 
al perfilat del dibuix el pintor utilitza el negre 
de manganès. Les carnacions dels personatges 
estan resoltes amb blau cobalt, tant el dibuix 
com els volums, tal i com es veu en diverses 
obres de mitjan segle XVIII. 

Si tenim en compte les marques dorsals –com 
a mínim n’hi ha fins la lletra h i sembla se-
guir un ordre alfabètic–, podem deduir que 
almenys el conjunt estaria format per vuit mi-
racles amb escenes de diferent amplària per 

Sant Antoni de Pàdua. Miracles2 c
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És un dels plafons més antics d’Alcoi, datable 
vers 1760. Potser s’ha de relacionar amb la 
celebració en 1768 del segon centenari dels 
fets. Tal i com es pot observar, una de les ca-
racterístiques de la producció d’aquesta època 
és l’escassa varietat cromàtica, amb predomini 
del verd marró, blau i groc. Però sobretot un 
dels trets més destacats és l’ús del color blau 
per a pintar les carnacions. 

El conjunt està bastant malmès. La majoria 
dels taulells estan trencats o amb llesques a les 
vores perquè segurament en algun moment el 
plafó es va desmuntar i va ser obrat sobre el 
frontó neoclàssic de la nova façana del tem-
ple, projectada en 1877 per l’arquitecte alcoià 
José Moltó Valor. 

Amb la mateixa advocació es conserva un pla-
fó de 1826 al Museu arqueològic (inv. 2.587). 
També al Saltet de Don Simon hi ha un taulell 
amb el Jesuset del Miracle, de mitjan segle 
XIX. Al vestíbul del convent de clausura de les 
agustines se’n localitza un altre del segle XX 
(Segura, 1990a: 140).

Reprodueix la imatge del Jesuset que es venera 
a l’església del convent del Sant Sepulcre, a la 
qual se li atribueix una intervenció miraculosa 
el 1568. En gener d’eixe any havien estat fur-
tades les formes del sagrari de la parròquia de 
Santa Maria d’Alcoi. La figura del Xiquet s’incli-
nà per a indicar la direcció on el lladre les havia 
amagades, ocultes per una garba de llenya.

La recuperació de les formes en el lloc on havia 
assenyalat la imatge del Xiquet fou considera-
da un fet prodigiós i el Consell General aprovà 
l’adquisició de la casa on havien aparegut per 
a edificar una capella que commemorés el fet 
(Santonja Cardona, 2011: 70). Així, a finals del 
segle XVI es bastí l’església del Sant Sepulcre. 
Les monges agustines descalces del convent 
annex –fundat pel patriarca Ribera– custodien 
la imatge i els objectes relacionats amb l’ocul-
tació i posterior troballa: el feix de llenya, el 
viril, l’aixada per al descobriment, etc. (Sanchis 
Llorens, 1968). Es tracta d’una advocació molt 
popular i estimada a la ciutat. 

Al plafó la figura del Xiquet se situa en un al-
tar fastuós d’estil rococó adornat amb rocalls i 
dues floreres. A la part superior veiem l’hòstia 
radiant amb l’anagrama de Jesús, i als peus dos 
àngels flanquegen la cartel·la. Deu tractar-se 
del retaule del segle XVIII, que desaparegué en 
reformar l’altar en 1824 per tal d’adaptar-se a 
la moda neoclàssica. El Xiquet es representa 
inclinat en actitud d’assenyalar i al terra hi ha 
el viril i la garba de llenya, atributs iconogrà-
fics de l’advocació.

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1760
84 x 63 cm
4 x 3 taulells de 21 x 21 cm
Portada de l’església del convent 
del Sant Sepulcre. Carrer de Sant 
Blai, 2

Inscripció: En la cartel·la inferior: 
IMAGEN DEL NIÑO JESVS / del 
milagro Venerado en el / conto. 
del Sto. Sepulcro de religiosas / 
Agustinas descalzas de la Villa / de 
Alcoy. Dalt, l’anagrama IHS

Bib.
segura Martí (1984: 78); segura 
Martí (1990a: ref. Alcoi 3); pérez 
guiLLéN (1991: 221-222, núm. 41);
Navarro i BueNaveNtura, CeBriáN i 
MoLiNa, segura i Martí (2019)

Jesuset del Miracle3



83CATÀLEG D’OBRES



84 TAULELLERIA DEVOCIONAL D’ALCOI (segles xviii i xix)

Desapareguda fa uns anys, era l’única estació 
que restava a finals del segle XX de l’antic vi-
acrucis. Anava de la nova parròquia de Santa 
Maria fins l’església i convent de Sant Francesc, 
i segurament discorria pels carrers de l’Escola, 
la Barbacana i Sant Josep, aquest darrer deno-
minat als segles XVII i XVIII com carrer de les 
Capelletes o del Viacrucis. 

L’estació està composta per quatre taulells, un 
dels especejaments més habituals dels viacru-
cis. S’hi representa l’estació 12a: Jesús mor a 
la creu. El pintor ha desplaçat cap a l’esquerra 
el crucificat per tal que la unió dels taulells 
no partís la figura. Completen l’escena santa 
Maria, sant Joan i santa Magdalena. Tot en un 
paisatge bastant neutre, a penes insinuat per la 
línia baixa de l’horitzó. 

Aquests viacrucis urbans es caracteritzen per 
la senzillesa en l’execució pictòrica: perfilat 
ràpid i elemental; policromia bastant plana, 
amb poques gradacions; escassa o nul·la orna-
mentació. L’objectiu fonamental era reproduir 
a escala local la Jerusalem santa i permetre així 
rememorar el recorregut que es feia a la Via 
Dolorosa autèntica, afavorint sense distracci-
ons la pràctica pietosa d’identificació amb el 
sacrifici de Crist. Una altra causa cal cercar-la 
en la proliferació de viacrucis en l’època, el 
que provocà un augment de la demanda i en 
conseqüència una producció més àgil. 

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1770-80
42 x 42 cm
2 x 2 taulells de 21 cm
Carrer Barbacana, 6 (interior)
No conservat

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 1); 
saNtoNJa CardoNa i segura Martí 
(2006: 260, 262)

Estació 12a de viacrucis: Calvari4
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Representa la imatge eqüestre de sant Jordi 
amb l’espasa en la mà. El drac als peus del 
cavall té la llança travessada a la gola ensan-
gonada i part d’una altra surt per l’abdomen 
de l’animal. Destaca el moviment de remolí 
provocat per l’acció del sant i la postura del 
cavall encabritat. L’escenari senzill es basa en 
una línia d’horitzó baixa amb petites plantes i 
uns núvols als angles superiors. Un filet groc i 
taronja emmarca el taulell.

L’execució de la pintura correspon al proce-
diment emprat durant l’últim quart del segle 
XVIII. Està resolt amb perfilat de manganès i 
colors bàsics com el verd, blau, groc, taronja 
i marró. 

Les obres d’un únic taulell, més econòmiques, 
solien ser encarregades per als interiors dels 
habitatges segons les devocions particulars del 
comitent. El taulell de Sant Jordi estigué obrat 
al llavador que hi hagué al semisoterrani de 
la casa núm. 115 del carrer de Sant Nicolau. 
L’any 1961, Roberto Segura Espí, en nom de 
la família propietària de l’immoble, va fer do-
nació de la peça a l’Associació de Sant Jordi 
d’Alcoi amb motiu de la inauguració del Casal 
de Sant Jordi. Malauradament fou furtat poste-
riorment i es troba en parador desconegut. 

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1770-1780
1 taulell de 20,8 x 20,8 cm
Procedent del carrer de Sant 
Nicolau, 115 (interior)
Museu Alcoià de la Festa
Parador desconegut

Bib.
segura Martí (1983: 58, núm. 1); 
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 4); 
pérez guiLLéN (1991: 423, núm. 
388); segura Martí i doMíNguez 
parreño (2007a: 96, núm. 1)

Sant Jordi5
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Cullera, de les socolades del santuari d’Agres 
o de l’església de Manuel. Algunes de les obres 
esmentades representen, segons Pérez Guillén 
(1991: 317), la culminació d’un concepte de 
pintura ceràmica: colors purs, perfilat rigorós, 
convencionalisme en el paisatge i equilibri en 
la composició.

Representa Sant Antoni Abat al centre d’un 
paisatge obert amb el seus atributs iconogrà-
fics més destacats: l’hàbit antonià, el porquet 
i la tau. Un rètol en forma de pergamí amb els 
extrems enrotllats indica l’advocació.

S’ha de posar en relació directa amb el pla-
fó de Sant Antoni que es conserva a la casa 
de Lluís Guarner de Benifairó de les Valls. Té 
la mateixa composició i marc amb llistells. El 
sant apareix en idèntica postura, semiageno-
llat i amb les mans creuades sobre el pit. La 
creu del fons i la tau sobre el cel també es re-
peteixen. En ser de majors dimensions, amb 
un especejament de 4 x 3 taulells, el pintor ha 
afegit un llibre obert, la campaneta, un arbre a 
l’extrem; i ha separat el porquet, que apareix 
en posició invertida, de la figura principal. 

El plafó d’Alcoi és uns anys anterior al de Be-
nifairó, com es manifesta en l’aplicació dels 
òxids amb el resultat d’algunes imperfeccions. 
També pel color blau utilitzat per a pintar els 
núvols, que en altres obres esdevindran mo-
rats. No obstant, amb el temps el pintor asso-
lirà un mestratge molt sòlid, com es pot veure 
en els altres plafons ací estudiats.

El pintor, un dels millors del rococó valencià, 
és autor d’un conjunt d’obres de grans dimen-
sions que requeriren per a la seua execució un 
domini tècnic i de planificació considerable. 
És el cas del retaule de la Mare de Déu de la 
Seu de Xàtiva, de l’apostolat de Cocentaina, 
de les escenes amb miracles del castell de 

Mestre de Noguera
Fàbrica de Mossèn Femares. 
València
Ca. 1770-1780
3 x 3 taulells, els centrals de 20,5 x 
20,5 cm, els laterals partits
Carrer de Sant Roc, 27 (Interior)
No conservat

Inscripció: SN. ANTONIO ABAT

Bib.
segura Martí (1985a); segura Martí 
(1990a: ref. Alcoi 17); pérez guiLLéN 
(1991: 355, núm. 260); segura 
Martí (2011c: 636)

6 Sant Antoni Abat

Casa Lluís Guarner, Benifairó de les 
Valls



89CATÀLEG D’OBRES



90 TAULELLERIA DEVOCIONAL D’ALCOI (segles xviii i xix)

parpelles inferiors. Marca molt la comissura 
dels llavis, tant que en els personatges barbats 
s’allarga fins esdevenir pèl. Les foses nasals, 
un tant obertes, estan solucionades amb dues 
pinzellades negres. Tot açò proporciona als 
personatges certa expressió d’enuig al temps 
que de tristesa.

Plafó de doble advocació que representa dos 
sants franciscans: sant Antoni de Pàdua i sant 
Pasqual Bailon. El primer, amb l’hàbit blau i 
tonsura prominent, porta el Xiquet al braç. 
Sant Pasqual, de la branca alcantarina, vesteix 
de marró, adora el calze amb la forma i té al 
terra el barret i bastó de pastor, la seua profes-
sió de joventut.

Sant Antoni, incomplet, seria molt semblat al 
que hi hagué fins no fa molts anys en un car-
rer d’Agres. Un plafó que incloïa una cartel·la 
amb la datació “A devocion de Vicente Cerda, 
año 1778” (Segura, 1991: ref. Agres 1).

El marc de jaspi morat de manganès el veiem 
en altres obres del pintor: plafó de la Mare de 
Déu de la Seu amb sant Josep i sant Antoni 
Abat de Xàtiva, la Mare de Déu del Roser amb 
sant Josep i sant Domènec de Guadassuar, la 
Mare de Déu dels Desemparats d’Aielo de 
Malferit o la Puríssima amb sant Josep i Sant 
Vicent Ferrer que hi hagué a la Casa de la In-
quisició de Xelva.

Hi ha característiques constants en les obres 
que permeten diferenciar-lo de la resta de pin-
tors: la qualitat del dibuix, els colors vius, la 
carena muntanyosa del fons, el tipus de ve-
getació, els núvols grocs i morats. El que més 
el singularitza i el fa inconfusible són els trets 
que caracteritzen els rostres dels personatges. 
Pinta els ulls amb una ombra marró que neix 
de la cella i corre per la part propera al nas, 
acabant amb una petita pinzellada solta en les 

Mestre de Noguera
Fàbrica de Mossèn Femares. 
València
Ca. 1780-1790
64 x 84 cm
3 x 4 taulells (incomplet)
Carrer de Sant Miquel, 16 (interior)
Parador desconegut

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 10); 
pérez guiLLéN (1991: 343, núm. 
238); segura Martí (2011c: 636)

Sant Antoni de Pàdua i Sant Pasqual Bailon7

Detall d’un plafó de la Mare de Déu, 
Dénia
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A Alcoi la devoció a la Puríssima va sorgir a 
partir de 1653, arran de la troballa miracu-
losa dels lliris a la Font Roja. Aquest plafó és 
testimoni de la veneració particular per part 
del corregidor Ximénez, primera autoritat al-
coiana de finals del segle XVIII. Juan Romual-
do Ximénez, capità de guerra, fou corregidor 
d’Alcoi i del seu partit de 1784 a 1795. Entre 
altres actuacions, va fomentar l’ensenyament 
de les primeres lletres, i va promoure la cons-
trucció d’un hospital de nova planta al solar 
de l’antiga església parroquial (1787-1789), 
dedicat a l’advocació de la Mare de Déu dels 
Desemparats. En 1789 va assistir a l’acte de la 
col·locació de la primera pedra de la capella 
de Sant Miquel de la Reial Fàbrica de Draps.

Sobre un cel difuminat, emergeix la imatge 
de Maria sobre la lluna creixent i un tron de 
núvols (Tota Pulchra), amb les mans juntes en 
oració. La Puríssima es representa acompanya-
da d’un xiprer i d’una palmera, símbols vege-
tals bíblics que singularitzen la magnificència 
de Maria. En la part inferior de la imatge, dins 
d’un filacteri, llegim Año de 1786. Correjidor 
/ Ximenez. 

Aquest rètol en forma de pergamí enrotllat als 
extrems és característic del pintor. El veiem 
també al plafó de sant Antoni Abat i al dels 
sants de la Pedra amb el Natzarè d’aquest ca-
tàleg, i en les obres esmentades adés de Co-
centaina, Agres o Manuel, per citar només al-
guns exemples.

El pintor representà en altres ocasions l’ad-
vocació. Podem relacionar la Puríssima del 
Corregidor Ximénez amb la Immaculada d’un 
plafó que hi havia a la Casa de la Inquisició de 
Xelva, amb la petita Puríssima de la balconada 
del carrer Major de Cocentaina, obra datada 
en 1787, i també amb la Immaculada de la 
porteria del convent de Jesús Pobre (Dénia), 
realitzada en la dècada de 1770.

Del mateix any és el plafó amb el Natzarè i els 
Sants de la Pedra del Gremi de Llauradors de 
la ciutat. També en 1786 el pintor realitzà el 
panell de 70 taulells –actualment molt refet– 
amb la Mare de Déu de la Consolació situat a 
la façana de l’església del Miracle de València, 
segons llegim al filacteri superior.

Mestre de Noguera
Fàbrica de Mossèn Femares 
València
1786
83,7 x 62,3 cm
4 x 3 taulells de 20,8 cm aprox.
Procedent del carrer de Sant 
Francesc, 11 (antic comerç   
“El Globo”) (interior)
Col·lecció particular

Inscripció: Año de 1786 Correjidor 
/ Ximenez

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 9); 
segura Martí i doMíNguez parreño 
(2007b: 96-97); CeBriáN i MoLiNa 
(2010b: 39); segura Martí (2011c: 
636-637, cat. 232); MartíNez aparisi 
(2015: 127)

8 Puríssima 

Convent de Jesús Pobre, Dénia
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En aquest conjunt d’obres, els personatges, 
Abdó i Senén, sempre apareixen amb el ma-
teix posat i amb idèntiques vestidures. El pin-
tor utilitza un únic patró o model en tots els 
casos, amb independència de les dimensions 
del plafó. Per tal de no repetir plafons o per a 
enquadrar les cares dins del taulell correspo-
nent, segons el nombre de peces que formen 
la composició, disposa els elements accessoris 
en diversos llocs. Així, a Canals afegeix un ar-
bre en el lateral, a Torrent inclou un camp de 
forment en lloc de muntanyes. En el cas del 
plafó d’Alcoi, més elaborat que els altres en 
incloure la figura central de Jesús de Natzarè, 
compensa el ritme amb l’addició de dos arbres 
laterals.

Com el plafó anterior de la Puríssima, és una 
obra singular, per raó de la informació que ens 
facilita, perquè en la majoria se n’ha perdut 
la memòria i resten com a elements aïllats. En 
aquest cas, gràcies al rètol sabem que l’any 
1786 el Gremi de Llauradors d’Alcoi encar-
regà el plafó per a instal·lar-lo a l’antiga casa 
que tenia la Junta, on es recollia l‘almoina del 
Natzarè, patró del gremi.

Cal recordar que la Junta ostentava el patronat-
ge d’una capella sota advocació del Natzarè i 
els màrtirs Abdó i Senén en la nova església 
parroquial de Santa Maria. La inauguració ofi-
cial es va produir el 1769, quan traslladaren 
les tres imatges des de la capella de Sant Jordi 
al nou altar, amb celebració de missa cantada, 
solemne processó i lluminàries en les cases 
dels llauradors, entre altres (Soriano Bellver, 
2017: 137-139).

Coneixem diverses obres del pintor dedicades 
als Sants de la Pedra, algunes datades. La de-
voció als sants reis de Pèrsia era, en un món de 
base agrària, molt important, raó per la qual la 
comanda de plafons amb l’advocació va proli-
ferar en diversos pobles.

Els plafons amb la parella de sants els trobem 
als carrers de Gandia, pintat en 1777, a Agres 
de 1778, a Torrent, i a Canals. Els tres primers 
encara tenen la sanefa exterior formada per ro-
calls. El d’Alcoi, en canvi, inclou un marc de 
llistells, indicatiu de l’abandonament per part 
del pintor de l’ornamentació rococó.

Mestre de Noguera
Fàbrica de Mossèn Femares. 
València
1786
88 x 110 cm
4 x 5 taulells
Procedent de l’antiga seu del Gremi 
de Llauradors al carrer del Carme
Col·lecció particular

Inscripció: esta es La Casa doNde se 
reCoJe La LiMosNa de Jesus NazaraNo / 
Y JuNta de LaBradores. año 1786.

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
146); saNtoNJa CardoNa i segura 
Martí (2006: 261); CeBriáN i MoLiNa 
i Navarro i BueNaveNtura (2009: 47, 
57-58); segura Martí (2011c: 636); 
MartíNez aparisi (2015: 126)

Sants de la Pedra i el Natzarè 9

Gandia
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lleria del segle XVIII, en què l’estandardització 
i codificació assolida no resta, tot al contrari, 
qualitat ni expressivitat. 

La Dolorosa esmentada del museu valencià 
està emmarcada per un jaspiat de color verd 
que Pérez Guillén (2006: 145) identifica com 
a producció distintiva a partir dels anys 80 de 
la fàbrica del carrer Mossèn Femares de Valèn-
cia propietat de Marc Antoni Disdier, raó per 
la qual adscrivim el plafó a aquest obrador. 
Tenint en compte els rocalls inferiors que em-
marquen el rètol, la datació del plafó d’Alcoi 
deu ser de cronologia anterior.

Seguint el costum de la taulelleria valenciana i 
com veiem en multitud de plafons, s’hi repre-
senten dues advocacions en principi inconne-
xes, producte de la devoció personal del me-
cenes. En aquest cas, la Mare de Déu amb els 
punyals clavats que indiquen els set dolors i 
sant Antoni de Pàdua, abillat amb l’hàbit fran-
ciscà convencionalment blau, amb el Xiquet i 
les assutzenes.

Plafó relacionat amb la Dolorosa del Museu 
de Ceràmica de València (inv. 1/527) i amb la 
d’Ontinyent, datada en 1792, de dimensions 
més menudes; els tres de la mateixa mà. Al 
Museu de Ceràmica de València es conserven 
altres plafons del pintor: Sant Francesc de Pau-
la, la Dolorosa i Sant Antoni Abat, Sant Joa-
quim i la xiqueta Maria, aquesta última amb 
rostre afable idèntic a sant Antoni de Pàdua 
(inv. resp. 1/10414, 1/8909, 1/3667). Els mo-
numentals grans sacerdots obrats al pati del 
Museu Benlliure de València tenen també la 
mateixa autoria. A Alcoi trobem el plafó del 
Beat Nicolau Factor al carrer del seu nom. Els 
plafons del Museu Arqueològic de Sant Roc i 
sant Sebastià (inv. 2.870/88) i de Sant Bona-
ventura (inv. 826/86) deuen tenir la mateixa 
procedència.

Es tracta d’un pintor amb bastant producció, 
de nom desconegut a hores d’ara, que es ca-
racteritza pel domini tècnic i formal de l’ofi-
ci, amb un perfilat ferm i amb una policromia 
pura i brillant. Igual que el “Mestre de Nogue-
ra”, s’adscriu al moment d’apogeu de la taule-

Fàbrica de Mossèn Femares de 
València?
Ca. 1770-1780
105 x 84 cm
5 x 4 taulells de 21 x 21 cm
Caseta de la Sal (interior)

Inscripció: N.a S.a de los / Dolores y 
san / Antonio

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
148); pérez guiLLéN (1991: 298, 
núm. 167)

Mare de Déu dels Dolors i sant Antoni de Pàdua 10

Ontinyent
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Beat Nicolau Factor

elements de guarniment com els núvols de dos 
colors, l’arbre de soca amb nusos a la dreta, la 
calavera que serveix de faristol al llibre obert, 
les muntanyes blaves del fons, el trencament 
del terra en primer terme amb curvatures, com 
si d’un fistó es tractés. 

Tant la composició, com la imatge principal i 
la disposició dels elements secundaris es repe-
teixen en un altre plafó del mateix autor, enca-
ra que amb advocació i grandària distinta. Es 
relaciona directament amb un Sant Francesc 
rebent els estigmes (A devosion de Josef Bellot) 
que hi hagué a Aielo de Malferit (aquest amb 
vora de jaspi verd), posant de manifest l’ús de 
les mateixes fonts gràfiques i patrons del taller 
per a pintar les dues obres. 

Nicolau Factor, amb hàbit franciscà, es repre-
senta amb els atributs iconogràfics que l’iden-
tifiquen: la custòdia, per la devoció a l’Eu-
caristia, i el cor, relacionat amb les paraules 
Sursum corda, que el feien entrar en èxtasi. El 
plafó es localitza al carrer antigament dedi-
cat al beat franciscà en les immediacions de 
l’antic convent de Sant Francesc i la seua àrea 
d’influència.

Cal situar-lo en la mateixa línia estilística i for-
mal que el plafó de la Dolorosa i sant Antoni 
de Pàdua, segurament pintat per la mateixa mà 
a la fàbrica del carrer Mossèn Femares de Va-
lència. El nimbus i els trets dels personatges 
són molt similars en ambdues obres. El rostre 
de Nicolau Factor és menys estandarditzat en 
un intent de caracteritzar l’edat, però les cares 
dels querubins que volten la custòdia i la del 
Xiquet que acompanya sant Antoni són idènti-
ques. Amb una cronologia posterior, possible-
ment el plafó fou encarregat per a celebrar la 
beatificació per Pius VI en agost de 1786.

La figura principal, desplaçada a la dreta del 
plafó, apareix de genolls amb els braços es-
tesos i dirigeix la mirada cap el cel. Les extre-
mitats inferiors es presenten de forma forçada. 
La cama esquerra avança el peu cap avant. A 
l’altra part, l’hàbit amuntonat amb un pilot de 
plecs, deixa endevinar la cama dreta, exces-
sivament separada. Segons Pérez Guillén la 
imatge deriva de l’estampa de Pedro Pascu-
al Moles sobre dibuix de Josep Camarón de 
1789. L’escena es completa amb abundants 

Fàbrica de Mossèn Femares de 
València?
Ca. 1786
105 x 84 cm
5 x 4 taulells de 21 x 21 cm
Carrer La Cordeta, 19 (façana); 
antic carrer del Beat Nicolau Factor

Inscripció: El Bo Nicolas / Factor.

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 13); 
pérez guiLLéN (1991: 289, núm. 
146); saNtoNJa CardoNa i segura 
Martí (2006: 261)

11



99CATÀLEG D’OBRES



100 TAULELLERIA DEVOCIONAL D’ALCOI (segles xviii i xix)

Madrid i a les immediacions d’una de les anti-
gues portes d’Alcoi (el portal de Riquer i l’Arc 
de Sant Roc), emplaçament que evidencia el 
propòsit de protecció. 

El culte i la devoció d’aquesta parella de sants 
és molt antiga a Alcoi i està relacionada amb 
la prevenció contra la pesta. En 1466 els al-
coians ja s’aclamaren a sant Sebastià davant 
l’amenaça de la pesta. A sant Roc s’encoma-
naren també en diferents moments del segle 
XVI i en 1599 fou declarat patró.

Sant Roc, abillat de peregrí, porta túnica, capa 
i barret. Sobre l’esclavina veiem la caracterís-
tica venera i en la mà sosté el bordó amb la 
carabassa. Està acompanyat per l’àngel que 
s’inclina sobre la nafra pestífera per guarir-la i 
pel gos que li duu un rotllo de pa. A la dreta, 
sant Sebastià, ferit per les sagetes, es represen-
ta jove, lligat a un arbre i cobert tan sols per un 
xicotet llenç púdic. 

La composició general és el resultat d’ajuntar 
dues figures independents que no interactuen 
ni formen cap escena. Sant Sebastià adopta 
una postura similar –encara que en posició in-
versa– a la de sant Bernat en el plafó ceràmic 
de Carlet Martiri de sant Bernat d’Alzira i les 
germanes, amb una cronologia molt propera 
i pintat pel mateix autor. Per a compensar el 
volum de la copa de l’arbre, sobre sant Roc, a 
l’esquerra, s’han afegit uns núvols. 

Al seu emplaçament original, el plafó s’allot-
java a l’interior d’una fornícula neoclàssica, 
amb motlures i un frontó circular que contenia 
un querubí en alt relleu. Estava voltat per uns 
brancals formats per una filera de taulells (21 
x 21 cm) amb acants, perles, vasos, màscares, 
a mode de candelieri classicistes. La majoria 
dels taulells tenen en la superfície nombroses 
trencadures i picats produïts pels impactes de 
les pedrades i perdigonades. Ha estat restaurat 
en 2006.

Fins l’any 1988, presidí la façana d’una antiga 
casa del carrer de Sant Roc, vora el camí de 

Fàbrica de Mossèn Femares de 
València?
Ca. 1780-1790
105 x 84 x 1,6 cm
5 x 4 taulells de 21 x 21 cm
Procedent del Carrer de Sant Roc, 
17 (façana)
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 
2.870/88)

Revers: Pintada amb manganès, 
numeració correlativa d’esquerra 
a dreta i de dalt a baix; en un dels 
cantons els taulells incorporen un 
signe en forma de llaç.

Bib.
segura Martí (1984: 77-78); segura 
Martí (1990: ref. Alcoi 8); pérez 
guiLLéN (1991: 309-311, núm. 192); 
CorteLL pérez et al. (2006: 160, cat. 
71); segura Martí (2006: 110-111, 
núm. 5); saNtoNJa CardoNa i segura 
Martí (2006: 262); segura Martí 
(2011a: 418-419, cat. 127) 

Sant Roc i sant Sebastià12

Brancal de la fornícula original
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tat en 1787, on encara es manté intacta la part 
superior amb el Pare Etern i el colom, idèntics 
als d’Alcoi. 

L’estat de conservació, malgrat alguns desper-
fectes, és acceptable. Presenta resquills amb 
pèrdua de capa pictòrica i esmalt. Té alguns 
taulells trencats o badats.

Sobre un tron de núvols es mostren asseguts 
Crist i Déu Pare. El primer, amb la creu sobre 
el muscle i nimbat amb les potències, mostra 
les nafres de la passió. Déu porta el caracte-
rístic nimbe triangular i subjecta amb una mà 
el ceptre i l’orbe terraqui. Els dos personatges 
s’aparten cap a les vores per tal de deixar espai 
lliure al colom de l’Esperit Sant, que apareix 
voltat de raigs resplendents entre els dos caps. 
Com sol ser habitual en les nombroses repre-
sentacions de la Trinitat, s’acompanya amb el 
rètol del responsori de triple lloança.

L’atribució a la fàbrica valenciana de Mossèn 
Femares de Disdier es basa en el marc de jaspi 
verd entre filets grocs, que com s’ha apuntat és 
un dels dissenys distintius que a partir de la dè-
cada de 1780 veurem en bastants plafons. Els 
models dels personatges, amb variants i més 
elaborats en aquest cas, segueixen els patrons 
d’altres plafons pintats al mateix taller per al-
tres mestres, com la Trinitat de Godella o la de 
Bunyol. 

A partir de la sobrietat en l’ús dels colors que 
contrasten amb la vora verda, la pinzellada 
continguda, i el perfilat amb manganès molt 
segur, el pintor dota a l’obra d’una qualitat ar-
tística i tècnica que destaca especialment per 
l’expressivitat aconseguida.

La mateixa procedència deu tenir la Trinitat 
d’Otos, encara que amb una composició dis-
tinta. També el plafó malmès de Cocentaina 
amb el Natzarè, sant Francesc i sant Antoni da-

Fàbrica de Mossèn Femares de 
València?
Ca. 1780-1790
84 x 63 cm
4 x 3 taulells
Torre Redona (façana)

Inscripció: Santo Dios, Santo 
Fuerte, Santo Yn= / mortal, Libranos 
Señor, de todo mal.

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 145); 
pérez guiLLéN (1991: 340, núm. 232)

Trinitat13

Otos

Torre Redona
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llada llarga marró a sota, i pel difuminat més 
accentuat de les ombres de les carnacions. 
Del mateix pintor és el Sant Joan Baptista (4 x 
3) del Museu parroquial de Llanera de Ranes, 
amb un marc de jaspi morat que, com apun-
ta Pérez Guillén (2006: 148), forma part del 
repertori exclusiu de la fàbrica que Disdier 
dirigia al carrer Mossèn Femares de València. 
Cal preguntar-nos, per tant, si el plafó alcoià 
fou elaborat en aquesta factoria. Hi ha trets 
comuns i models que hem vist també en al-
tres obres ací estudiades degut a que els autors 
compartien les mostres amb què comptava 
l’obrador. A més de la intervenció de diverses 
mans especialitzades en determinades parts 
del procés pictòric.

De la mateixa autoria són els plafons de les 
santes Justa i Rufina i de Sant Joan Baptista, la 
Puríssima i sant Francesc del Museu de Cerà-
mica de València (inv. resp. 1/13058 i 1/513). 
Els tres destaquen especialment pel marc inno-
vador que s’aparta del que hem vist fins el mo-
ment: amb llorer el d’Alcoi, amb acants el de 
les santes sevillanes o amb tija ondulant amb 
fulles i petits fruits el plafó triple, tots tres entre 
llistells grocs.

Plafó inèdit que conté dues advocacions he-
terogènies relacionades segurament amb les 
devocions personals de qui l’encarregà. Cal 
recordar que des del segle XIV hi ha una er-
mita davall del patronatge del sant. A l’esquer-
ra, la Mare de Déu del Carme amb les ànimes 
del Purgatori suplicant la seua intercessió. A la 
dreta veiem sant Antoni Abat amb els atributs 
iconogràfics que l’identifiquen: hàbit antonià, 
porquet, campana i tau. El marc, integrat al 
plafó, està format per fulles de llorer amb els 
eixos marcats per flors i cintes. 

Actualment no es conserva al lloc on fou do-
cumentat, al pati interior d’una casa de finals 
del s. XIX, que segurament no seria tampoc 
l’emplaçament original. El plafó va ser des-
muntat i recuperat pels seus propietaris abans 
de ser derrocada la casa.

El plafó forma part del conjunt d’obres dels 
últims anys del XVIII amb característiques 
comunes assolides com la codificació de les 
formes, la monumentalitat de les figures o la 
qualitat tècnica, que constitueixen el moment 
d’apogeu de la taulelleria previ al gir concep-
tual que es produirà a partir d’aleshores, com 
ja s’intueix ací amb la introducció del marc 
classicista. Deu tindre la mateixa procedència 
que el plafó de la Mare de Déu dels Dolors i 
sant Antoni de Pàdua de la Caseta de la Sal o 
la Trinitat de la Torre Redona.

Aquesta obra en concret es distingeix pel di-
buix dels ulls molt ametlats, amb una pinze-

Fàbrica de Mossèn Femares de 
València?
Ca. 1790-1800
102,4 x 81,7 cm
5 x 4 taulells
Procedent de la Plaça d’Espanya, 7 
(pati interior)
Col·lecció particular

Mare de Déu del Carme i sant Antoni Abat14

Museu parroquial, Llanera de Ranes
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dels cinquanta del segle XX, amb la recons-
trucció de l’església de Sant Maure i Sant Fran-
cesc es va prendre una part del solar del con-
vent, i la resta de la superfície es va destinar 
per a construir el mercat municipal.

El sant, dempeus, amb nimbe circular, calça 
sandàlies i vist hàbit franciscà de tela aspra. 
S’arreplega l’hàbit amb la mà esquerra i sub-
jecta unes flors i una creu. Lliura una rosca de 
pa a un home que apareix postrat davant. El 
paisatge que l’envolta consisteix en dos arbres 
entrecreuats al fons sobre un terraplè. En la 
base de l’arbre un rètol amb els extrems en-
rotllats indica l’advocació. Al cel veiem núvols 
allargats i cúmuls als escaires superiors. El 
plafó es clou amb un marc integrat format per 
fulles trilobades en filera amb un petit cercle 
en els angles.

El model iconogràfic deriva de l’estampa xilo-
gràfica utilitzada als goigs dedicats al sant ve-
nerat al convent de Sant Francesc de València. 
Ací el pintor ha eliminat un dels personatges 
i ha canviat l’escenografia, situant l’acció en 
l’exterior.

L’estil i la tècnica pictòrica situen l’obra en la 
dècada dels anys 80 del segle XVIII, moment 
àlgid de la taulelleria valenciana. Es caracterit-
za pel perfilat fi de manganès i per la aplicació 
amb mestria dels òxids, tot executat amb la 
correcció i seguretat que correspon a un pintor 
que domina l’ofici.

El llibre de registre/inventari del Museu indi-
ca la procedència d’aquest plafó, ingressat el 
26 de gener de 1955, com a “derribos cárcel 
antigua”. Tant el jutjat com les presons i unes 
escoles havien estat instal·lats al desamortitzat 
convent de Sant Francesc. A mitjan dècada 

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1785-1787
81,5 x 61,5 x 1,8 cm
4 x 3 taulells de 20,5 x 20,5 cm
Procedent de l’antic convent de 
Sant Francesc
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 2.037)

Inscripció: S.n Diego.
Revers: Pintada amb manganès, 
numeració correlativa de dreta a 
esquerra i de dalt a baix, amb la 
lletra minúscula “c”.

Bib.
segura Martí (1987: 88, núm. 4); 
segura Martí (1990: ref. Alcoi 12); 
pérez guiLLéN (1991: 272-273, núm. 
119); segura Martí (2000a: 241); 
segura Martí (2006: 110, núm. 4)

Sant Dídac d’Alcalà15

Xiligrafia, capçalera dels goigs

Revers
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del Purgatori de l’antic Hospital General de 
València, on també se simula un altar amb 
arc de mig punt, o l’Anunciació de l’església 
dels caputxins d’Alzira. Sant Joan de Ribera, 
actualment obrat en la façana del Col·legi del 
Patriarca de València, de la seua mà també, 
representa una passa endavant respecte a les 
anteriors, perquè ací el classicisme ja es mos-
tra de manera rotunda pel que fa als elements 
decoratius. 

El plafó estava obrat a la façana de la casa can-
tonera que hi havia entre els carrers de sant 
Mateu i sant Bonaventura. Estigué oculta, se-
gurament des de la Guerra d’Espanya, per un 
doble mur fins l’any 1986, quan es va desco-
brir en assolar l’edifici, i entrà a formar part de 
la col·lecció del Museu. L’obra, que havia patit 
multitud de trencaments sobretot en la part su-
perior, fou restaurada el 2011.

Sobre un fons totalment groc, sant Bonaven-
tura, doctor de l’Església i cardenal d’Albano, 
vesteix l’hàbit franciscà de tela aspra sobre el 
qual porta roquet i muceta. En una mà sosté la 
maqueta de l’Església i en l’altra una ploma, 
mentre que el colom de l’Esperit Sant l’infon la 
inspiració a cau d’orella. Uns àngels li porten 
el llibre i el bonet. En la peanya veiem l’emble-
ma dels franciscans. 

Es tracta d’un tipus de plafó devocional on es 
representa la imatge o escultura del sant i no 
el sant pròpiament dit, per això apareix en un 
altar sobre peanya, aïllat, sense formar par de 
cap escena narrativa i amb els seus atributs 
iconogràfics. A Alcoi hi hagué un altre plafó 
de la mateixa classe que contenia sant Berto-
meu dins d’una fornícula, avui desaparegut. 
Aquests simulacres es desenvoluparen sobre-
tot a finals del segle XVIII.

Trobem ja alguns elements que avancen l’estil 
neoclàssic, com els jaspis pintats amb morat 
de manganès, l’absència de rocalls, la sime-
tria de la composició, o la monumentalitat 
de l’escenografia. Per les característiques que 
presenta, l’adscrivim a la fàbrica de Disdier en 
la primera època, factoria que protagonitzà el 
canvi estilístic de la taulelleria valenciana vers 
el neoclassicisme en el període d’entre segles. 
La delicadesa de la pinzellada, el dibuix fi, i 
les ombres i gradacions de colors suaus evi-
dencien que l’autor del plafó és un pintor de 
qualitat. Altres obres seues són la Mare de 
Déu del Carme amb Simó Stock i les ànimes 

Fàbrica de Mossèn Femares. 
València
Ca. 1790
164,5 x 103,5 x 1,7 cm
8 x 5 taulells de 20,5 x 20,5 cm
Procedent del Carrer de Sant 
Bonaventura, 17 (façana)
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 826/86)

Revers: Pintada amb manganès, 
numeració correlativa de dreta a 
esquerra i de dalt a baix, i un signe 
semblat a una fletxa.

Bib.
segura Martí (1987: 88-89, núm. 
5); segura Martí (1990: ref. Alcoi 
11); segura Martí (2006: 112, núm. 
8); Navarro i BueNaveNtura (2011a: 
420-421, cat. 128)

Sant Bonaventura 16

Antic Hospital General, València
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des superposades. Tant per la tècnica pictòrica 
com pels colors vius ben equilibrats, el pintor 
aconsegueix una obra de to vibrant. 

Plafó inèdit que representa l’aparició de la 
Mare de Déu del Pilar a sant Jaume a Sara-
gossa, quan li demana que construïsca una 
església sota la seu advocació. Maria porta 
el Xiquet al braç i amb la mà dreta subjecta 
el mantell. Jesús duu el pardalet al temps que 
pren la roba de la mare. Darrere, una glòria 
resplendent amb núvols i querubins. El sant, 
de genolls en actitud de veneració, vesteix de 
pelegrí. Va abillat amb túnica, mant i esclavina 
amb veneres als muscles, i porta un bordó. Al 
fons es veu la ciutat emmurallada i el pont que 
creua l’Ebre. 

La figura central amb el pilar resta inclinada 
respecte a l’eix vertical del plafó, així com la 
perspectiva de la ciutat en la llunyania no ha 
estat ben resolta, fet que confereix a la compo-
sició certa inestabilitat. Com a conseqüència, 
sant Jaume està incomplet, els peus queden 
fora de l’escena i el braç envaeix el marc. Per 
a corregir-ho, el pintor ha inclòs un arbre de 
dues copes i vegetació a la part dreta per a 
evitar la distorsió visual. 

El cantell blau que volta el plafó és un recurs 
ornamental que Pérez Guillén (1991: 102) 
situa al voltant de 1780-1790. També a par-
tir d’aquests anys, segons el mateix autor, els 
jaspis com el del pilar es prodigaran en els 
marcs. 

El perfilat negre del dibuix està executat amb 
traç curt molt nerviós i l’aplicació dels òxids es 
resol amb pinzellada llarga de diverses aigua-

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1780-1790
3 x 3 taulells, els laterals partits
Carrer de Sant Mateu, 8 (interior)

Mare de Déu del Pilar i sant Jaume17
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que con la protección de Sn. Jorge Mr. consi-
guieron los hab. de Alcoy conta los moros el 
dia 23 de abril de 1275.

Per altra part, la princesa Margarida implora al 
cavaller que la lliure del drac. Es tracta doncs 
de la fusió de dos episodis del sant, en un mo-
ment, vers 1780-90, en què la iconografia del 
fet local no està del tot definida i la medieval 
que inclou la princesa encara és imprescindi-
ble. A l’igual que veurem en altres plafons, ací 
trobem la superposició del sant Jordi “mata-
moros” amb la lluita amb el drac.

El plafó prové del portal de Sant Marc vora 
l’antiga església de Sant Jordi erigida per a 
commemorar la victòria sobre Al-Azraq. Les 
restes ceràmiques foren recollides en la riba 
del riu Riquer, possiblement durant la Guerra 
d’Espanya, i dipositades en 1946 al museu.

Es realitzà a la mateixa fàbrica que el taulell amb 
l’efígie del Patriarca i la placa amb el Jesuset 
de l’Hort, pintats uns anys després. Mentre 
que el pintor es mostra segur amb el perfilat, la 
pinzellada de color és nerviosa, un tant bruta. 
Encara no ha assolit l’aplom que li veurem en 
les altres dues obres esmentades. 

És una de les representacions més antigues de 
sant Jordi pintat sobre taulells que es conserva 
a Alcoi. Malauradament ens ha arribat parcial-
ment i està en un estat molt fragmentari. Té la 
particularitat de representar l’episodi del setge 
de la ciutat al segle XIII, escena que esdevin-
drà una variant local de la iconografia del sant.

La lectura de l’escena commemorativa és la 
següent, atenent als fragments que resten. En 
1276 el cabdill Al-Azraq assetja Alcoi. Aquest 
grup de personatges estaria pintat a l’esquerra, 
part totalment perduda. A la dreta, els militars 
cristians, arengats per mossèn Torregrossa, 
ixen per la Porta de Sant Marc a defensar la 
ciutat. Aquesta secció es correspon amb els 
taulells núm. 20, 29, 30 i 39: un soldat, seguit 
per un altre, duu l’espasa al muscle, i més allu-
nyats la resta travessen la porta de la muralla 
flanquejada per dues torres. Com és costum 
als obradors valencians, l’exèrcit medieval es 
pinta de forma anacrònica amb l’uniforme del 
segle XVIII. Una altra proposta interpretativa 
de l’escena dels militars en formació podria 
ser la representació de la desfilada de festers 
d’una de les antigues comparses de cavalleria 
que participaven a les festes de Moros i Cristi-
ans. Sobre el portal de Sant Marc veiem un es-
cut oval amb la creu de sant Jordi; en realitat, 
l’escut heràldic de la vila. Al centre del plafó, 
sant Jordi, que duu casc amb plomall, sobre-
vola a cavall les muralles d’Alcoi i afavoreix 
la victòria dels cristians. El plafó tindria una 
composició semblant a la del gravat d’Antoni 
Pasqual i Abad fet en 1845 Memorable victoria 

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1780-1790
102,5 x 205 cm (Incomplet)
5 x 10 taulells (Es conserven 9 
taulells fragmentats de 20,5 x 20,5 
cm)
Procedent del Portell de Sant Marc, 
vora l’antiga església de Sant Jordi
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 1.092, 
1.093, 1.094, 1.095)

Revers: Amb manganès, numeració 
i lletra “e”. Taulell amb el rostre 
de St. Jordi, núm. 15; taulells del 
conjunt d’edificis, núm. 17, 18, 
19 i 20; taulell amb la princesa 
Margarida, núm. 27; taulell amb la 
desfilada de soldats que passa per 
la porta, núm. 30; i taulell amb el 
soldat, núm. 39.

Bib.
espí vaLdés (1976); segura Martí 
(1983: 58-60, núm. 2); segura Martí 
(1988a: 146, núm. 1); segura Martí 
(1990a: ref. Alcoi 16); segura Martí 
(2006: 111, núm. 6); segura Martí 
i doMíNguez parreño (2007a: 96, 
núm. 2)

Sant Jordi18
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dir de les ombres. S’utilitzen pocs colors: blau, 
groc, marró, manganès i algun detall verd. 

Del mateix pintor i amb la mateixa advoca-
ció hi ha a Bocairent, a la façana de l’hostat-
geria del carrer de l’Aljub, un plafó compost 
de 12 taulells. En aquest cas, més complex 
tan pel que fa al tractament pictòric com la 
composició.

Dins d’un marc ovalat amb fons blau veiem 
el retrat de bust de l’arquebisbe Ribera. Ves-
teix roquet amb la creu penjada al coll i porta 
aurèola. En la part superior hi ha la sagrada 
forma sobre el calze. Al costats, a mena d’or-
nament, els emblemes eucarístics, el raïm i 
el forment que sempre l’acompanyen, ja que 
l’arquebisbe tenia gran devoció a l’Eucaristia, 
raó per la qual dedicà el Col·legi que fundà a 
València al Corpus Christi. Sobre la peanya hi 
ha un mitra, un bàcul i un capell, referents a la 
dignitat eclesiàstica. A l’altre costat distingim 
un tambor i uns estendards, puix també fou 
virrei de València.

Les efígies en marcs ovals tenen l’origen en el 
retrat d’època barroca, i es desenvoluparan en 
la taulelleria valenciana durant el neoclassicis-
me per influència dels gravats i les estampes.

Joan de Ribera (1532-1611) fou beatificat l’any 
1796. L’esdeveniment fou molt festejat a Alcoi, 
ciutat que havia visitat en diverses ocasions i 
on fundà el convent d’agustines. El taulell amb 
el retrat deu tenir una cronologia propera. Pos-
siblement seria en aquest moment quan s’en-
carregaria l’obra que incloïa el mot “beat” per 
tal de celebrar-ho. 

Pel que fa a la tècnica, s’adverteix un predomi-
ni de l’economia dels recursos pictòrics, amb 
els mínims elements necessaris per a aconse-
guir un resultat òptim. El perfilat és contun-
dent. Només es dibuixa allò indispensable per 
a donar sentit a la forma; i el mateix es pot 

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1796
1 taulell de 20,5 x 20,5 cm
Carrer de Sant Miquel, 30 (Interior)
No conservat

Inscripció: EL Bo. JUAN DE RIBERA.

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 19); 
pérez guiLLéN (1991: 472, núm. 492)

Beat Joan de Ribera 19

Bocairent. (Foto: Manuel Quiles)
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Placa inèdita que representa al Jesuset de 
l’Hort que es venerava en la capella de l’hort 
del convent de la Corona de València. Es tracta 
d’una imatge que gaudí de molta devoció po-
pular entre els segles XVIII i XIX. A Alcoi tin-
gué capella pròpia al convent de franciscans a 
partir de 1780. Sobre un fons blau, el Jesuset 
es presenta entre núvols amb una aurèola de 
querubins. Vesteix túnica ajustada a la cintura, 
porta corona d’espines, la creu al muscle i una 
cistella, tal i com correspon a la seua icono-
grafia relacionada amb els instruments de la 
Passió.

Elaborat al mateix obrador que el plafó incom-
plet de Sant Jordi i el taulell amb l’efígie del 
Beat Joan de Ribera, amb els quals s’ha de po-
sar en relació per la tècnica pictòrica idèntica. 
Durant els últims anys del segle XVIII assistim 
al que s’ha anomenat “etapa d’estandarditza-
ció” en dividir les diferents fases de producció 
de la taulelleria valenciana. Aquest període 
es caracteritza per la senzillesa dels recursos 
pictòrics, amb trets ingenus però correctes, i 
per la expressivitat. Segons V. Guerola i Blay 
(2002: 37-38) es pot trobar la causa en un aug-
ment de la producció per tal d’arribar a més 
públic, realitzant obres amb dissenys més sen-
zills i reduïts.

L’estat de conservació és un tant deficient. La 
placa està trencada en tres trossos i té els can-
tons ocults per una capa de guix o argamassa. 

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1790-1800
1 placa
Masia Racó Santa Anna (Partida de 
Polop Alt) (façana)

Jesuset de l’Hort20

Capçalera dels Goigs
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llistells inferiors Aexpensas de Rita Beneyto, 
año. 1796, que ens dóna una cronologia segu-
ra per al plafó que estudiem.

Al seu emplaçament original la fornícula inte-
grava taulells de mostra classicistes, amb ro-
leus d’acant grocs, cinta ondulada i corn de 
l’abundància amb ramell. L’obra desaparegué 
de la via pública en 1982 víctima de l’espoli 
i en 1987 s’enderrocà l’edifici que l’allotjava.

El sant apòstol i l’arcàngel es representen so-
bre una illa flotant. Dempeus i amb gesticula-
ció teatral, sembla que interactuen i es miren 
mútuament. Dalt, entre núvols, es veu el trian-
gle amb l’ull de Déu totpoderós. Sant Rafael 
vesteix esclavina amb veneres i porta el bordó 
amb la carabassa, la cistella i el peix. Sant Ju-
des mostra el llenç amb la faç de Crist que li 
portà a Abgar, rei d’Edessa. 

Es tracta d’una advocació doble genuïnament 
alcoiana, segons es desprèn de la documenta-
ció referent a la construcció de la nova parrò-
quia. A l’església de Santa Maria hi hagué una 
capella dedicada a Sant Judes. Al retaule que 
la presidia, segurament sufragat en 1778 per 
l’associació que sota la seua advocació existia 
des d’antic, hi havia a la part inferior una es-
cultura d’Esteve Bonet que representava sant 
Rafael. El altar, però, fou destruït en l’incendi 
de 1885 (Soriano, 2017: 143-144).

El plafó té la mateixa procedència que l’es-
cena incompleta de Sant Jordi del Museu 
Arqueològic, el taulell amb Joan de Ribera 
desaparegut o la placa del Xiquet de l’Hort. 
El pintor es caracteritza per fer les extremitats 
un tant desproporcionades i pels rostres afa-
bles. La tècnica destaca per la netedat de la 
pinzellada tant per al dibuix concís com per 
a aplicar la coloració. Tot participant de l’es-
tandardització i de economia en els detalls 
que s’aplica en aquesta època. Del mateix 
pintor és una Divina Aurora del Museu par-
roquial de Bocairent amb inscripció sobre els 

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1790-1800
5 x 4 taulells
Procedent del Carrer de Sant Roc 
(esquenes al carrer Barranc de Na 
Lloba) (façana)
Col·lecció particular

Bib. 
segura Martí (1985a: núm. 2); 
segura Martí (1990: ref. Alcoi 2); 
pérez guiLLéN (1991: 311, núm. 193)

Sant Judes Tadeu i sant Rafael Arcàngel21
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El plafó complet mostrava el sant com un 
home madur barbat i amb aurèola de santedat, 
vestit amb roquet. Apareix semiagenollat so-
bre un cúmul de núvols amb els braços estesos 
mentre rep els raigs lluminosos de la trompeta 
del Judici Final. Sobre una taula coberta amb 
una tela verda apareix un crucifix, i a sota es 
representa el capell cardenalici, dos llibres i 
els símbols de penitent: una calavera i el lleó. 
En l’extrem superior esquerre veiem una corti-
na arreplegada, de color verd, rematada amb 
brabants grocs i una borla. Una motlura com-
posta de bossell de color groc amb filet marró 
ataronjat emmarcava el plafó.

L’immoble on se situava l’obra és una de les 
cases de l’antiga Porta de Cocentaina, tam-
bé anomenada Portal de Sant Jeroni. Lamen-
tablement, pel setembre de l’any 1980 foren 
arrancats sis taulells de la part superior. Poste-
riorment anaren desapareixent la resta de les 
peces. Finalment el Museu d’Alcoi va procedir 
a recuperar-ne un fragment i tres taulells com-
plets que havien restat a la fornícula.

Es tracta d’un pintor de qualitat en les obres 
del qual podem resseguir el canvi produït en 
la pintura de finals del segle XVIII i principis 
del XIX. L’evolució es veu clarament en com-
parar el plafó de Sant Jeroni amb el de Santa 
Elena d’Ares del Maestre o el de Sant Agustí i 
sant Vicent Ferrer del carrer de Baix de Cullera, 
també de la seua mà, però uns anys posterior. 

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1790-1800
122,4 x 81,6 x 1,6 cm (Incomplet)
6 x 4 taulells (Es conserva només 
un fragment i 3 taulells de 20,4 x 
20,4 cm)
Procedent del carrer Verge Maria, 
103 (façana)
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 108/80)

Inscripció desapareguda: S. 
JERONIMO Dr 
Revers: Numeració amb manganès 
d’esquerra a dreta i de dalt a baix, 
amb la lletra “g”.

Bib.
segura Martí (1985a: núm. 3); 
segura Martí (1990: ref. Alcoi 18); 
segura Martí (2006: 112, núm.9)

Sant Jeroni 22

Cullera

Taulells conservats
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Per un sòcol religiós que es conserva a Vina-
ròs i que conté el rètol de producció, sabem 
que el Pintor del Goleró treballava llavors en 
la Fàbrica de taulells de Josep Fos a la ciutat de 
València. Per tant, el més provable és que els 
plafons alcoians de Sant Jordi i Sant Maurici si-
guen un producte artístic de la fàbrica de Fos, 
si no és que el pintor va treballar també en més 
d’una factoria de taulells.

Aquest plafó de Sant Jordi manté encara la 
iconografia jordina clàssica amb el drac, sense 
l’additament alcoià posterior dels moros ven-
çuts a terra. Això indica una cronologia que 
caldria situar entre finals del segle XVIII i prin-
cipis del XIX. Hi ha analogies amb una altra 
obra del Pintor, el Sant Miquel de Carrícola, 
datat en l’any 1799 a expenses de Miquel Sanç 
i Maria Altaverd. Per tant, el plafó alcoià que 
tractem tindria una cronologia molt pròxima a 
aquesta data d’entre segles.

Veiem cert pictoricisme al drac, encara que 
utilitza colors vius i palesa ingenuïtat en el 
dibuix, un aspecte característic de la tradició 
taulellera devocional valenciana des de mit-
jan segle XVIII. El pintor té problemes amb els 
volums de l’anatomia humana, que resulta ru-
dimentària, i amb la vestimenta mal forjada, 
però el conjunt de l’obra transmet monumen-
talitat. Els núvols blaus molt simplificats els 
hem vist també al plafó que va pintar de la 
Mare de Déu de la Font de Vilallonga.

Hi ha moltes obres del pintor on s’aprecia un 
intent d’innovació, de seguir la moda “neo-
clàssica”, especialment en detalls accessoris, 
però no en la concepció general de l’obra. 
Això és perceptible en les orles exteriors del 
Sant Pasqual de Xàtiva, o en el Salvador de Ca-
nals i la Sagrada Família d’Albaida, aquestes 
darreres obres amb marcs singulars. El pintor 
destaca precisament per l’originalitat de les 
sanefes que mostren la creativitat de l’artista 
malgrat les seues limitacions artístiques.

Pintor del Goleró
Fàbrica de Josep Fos de València?
Ca. 1795-1800
80 x 60 cm
4 x 3 taulells
Procedent de la “Caseta dels Frares” 
(façana)
Museu Alcoià de la Festa

Revers: Pintada amb manganés, 
numeració correlativa de dreta a 
esquerra i de dalt a baix amb  la 
lletra majúscula “J”.

Bib.
segura Martí (1983: 60-61, núm. 3); 
segura Martí (1990: ref. Alcoi 150); 
pérez guiLLéN (1991: 429, núm. 404); 
segura Martí i doMíNguez parreño 
(2007a: 96-97, núm. 3); CeBriáN i 
MoLiNa, Navarro i BueNaveNtura i 
segura Martí (2014: 225); CeBriáN 
i MoLiNa i Navarro i BueNaveNtura 
(2016a)

Sant Jordi23
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Finalment, el plafó no va ser dipositat al Mu-
seu Arqueològic d’Alcoi.

El capità de la Legió Tebana porta barba i vist 
de militar romà, amb cuirassa, llança, casc 
amb crinera i capa. Amb la mà dreta al pit i 
dempeus, se situa en un paisatge elemental 
amb escassa vegetació. La meitat superior 
l’ocupa un cel de núvols en forma de cúmuls. 
Està emmarcat per una motlura rectilínia com-
posta de bossell de color groc amb un filet 
central marró ataronjat. La inscripció inferior 
indica l’advocació representada.

Encara que un tant retardatari, hi ha notes que 
denoten modernitat. El dibuix amb perfilat de 
manganès encara s’aprecia al plafó, sobretot 
per a la figura, però ja és present la nova ma-
nera d’entendre la pintura ceràmica que s’im-
posarà al llarg del segle XIX. Per exemple en la 
vegetació del fons, que no ha estat dibuixada 
prèviament, sinó que està tractada amb xico-
tetes pinzellades en un intent d’aproximar-se a 
la pintura de cavallet. Fins i tot el pintor utilitza 
els verds de tonalitats apagades en lloc dels 
colors cridaners de l’època rococó anterior.

El plafó estava obrat a la façana del Tint de 
l’Ofici (partida dels Tints) que afrontava amb 
el Camí Antic de Madrid. Edifici fabril situat a 
la vora del riu Riquer, al costat de l’antic pont 
de Sant Roc. Sant Maurici fou escollit patró del 
gremi de tintorers d’Alcoi, raó per la qual es 
trobava a aquesta façana.

Presentava molts desperfectes (mancances, 
picats i clivells). L’any 2004, en desmuntar-lo, 
es va realitzar una restauració desafortunada. 

Pintor del Goleró
Fàbrica de Josep Fos de València?
Ca. 1795-1800
71,8 x 51,3 cm 
3 i ½ x 2 i ½ taulells de 20,5 x 20,5 
cm 
Procedent del Camí Antic de 
Madrid; Tint de l’Ofici (partida dels 
Tints)
No localitzat

Inscripció: S MAVRICIO CAPITAN 
Y M

Bib.
segura Martí (1984: 77-78); segura 
Martí (1985a); segura Martí (1990: 
ref. Alcoi 15); pérez guiLLéN (1991: 
430, núm. 406); segura Martí 
(2006: 112 i 129, núm. 10); CeBriáN 
i MoLiNa (2012: 139-140); CeBriáN 
i MoLiNa i Navarro i BueNaveNtura 
(2016a: 132)

Sant Maurici24
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Plafó de petites dimensions amb la representa-
ció de l’aparició de la Mare de Déu del Pilar a 
sant Jaume. Un marc amb bossells i llistells de 
color groc i taronja contorneja l’escena. 

L’obra, víctima del vandalisme, es troba en un 
estat lamentable. A causa de diversos impac-
tes i picades, ha perdut les figures de Maria 
i el sant. Al fons encara perduren executades 
en grisalla el pont i la ciutat de Saragossa. El 
tractament de la vegetació del primer terme, a 
base de petits tocs de pinzell en verd oliva, i 
el perfilat del pilar o de la mà de sant Jaume, 
situen l’obra en una cronologia vers 1800. 

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1800
2 x 2 taulells, els laterals de la dreta 
partits
Fàbrica ”d’Escaló”, al riu Serpis 
(façana)

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 152)

Mare de Déu del Pilar25
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La imatge sedent de Maria, de mig cos, sosté 
el Jesús xiquet assegut sobre la seua falda, el 
qual porta en la mà esquerra l’orbe dividit en 
tres parts (Euràsia, Àfrica i Amèrica) i amb la 
mà dreta sembla beneir. La Mare de Déu porta 
en la mà dreta una vara d’assutzenes. El cap 
es cobreix amb un gran mantell blau decorat 
amb una estrella al front. Ambdues imatges 
porten corona i nimbe. Emmarca l’estampa un 
cortinatge de color verd, obert i nuat, i simètric 
a l’antique. Una motllura rectilínia composta 
de bossell groc entre dos filets de color marró 
ataronjat, amb efectes d’ombra, tanca la com-
posició.

Amb un cromatisme contingut, dibuix i pin-
zellada correctes, i rostres expressius, el plafó 
forma part d’un conjunt d’obres elaborades en 
el període d’entre segles caracteritzades per 
domini tècnic assolit i per certa ingenuïtat en 
la representació. 

El plafó fou desmuntat en 1996, durant l’en-
derrocament de l’edifici, i dipositat al Museu 
d’Alcoi. A l’emplaçament originari estava 
obrat en un nínxol d’escassa fondària (un marc 
amb motllura) amb peanya. Se situava en un 
lateral molt estret de la façana, i la ceràmica 
s’orientava vers la part alta del carrer.

L’estat de conservació és bo. El taulell del 
cantó esquerre inferior està fragmentat i amb 
pèrdua de petits fragments. Té petites llesques 
perifèriques.

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1800
62 x 51,6 x 1,5 cm
3 x 2 i ½ taulells de 20,6 x 20,6 cm
Procedent del carrer del Caragol, 
16 (façana)
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 1/96)

Inscripció: N. S. DEL POPULO 
MEO.

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 14); 
segura Martí (2000b: 241); segura 
Martí (2006: 129, núm. 11)

Mare de Déu del Pòpul26
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Crist resignat dempeus, inclina el cap nimbat 
lleugerament a l’esquerra. Lligat de mans, amb 
el ceptre (canya), la corona d’espines i cobert 
amb la capa curta de color porpra, es mostra 
en la vessant iconogràfica de l’Ecce Homo. La 
imatge està flanquejada per un cortinatge de 
color verd i simètric a l’antique. El fons total-
ment blanc, sense decoració, i el sòl mínima-
ment insinuat per un terreny pla amb l’ombra 
verdosa i alguns ramatges, confereixen tot el 
protagonisme a la figura principal. La línia de 
punts exterior del marc l’hem vist en altres 
obres de Bru, com el Sant Vicent Ferrer de Ro-
cafort o el Sant Pere pescador de Xàbia, aques-
ta última signada.

Es tracta d’un plafó de gran qualitat pintat per 
Joan Bru, un dels pintor que a finals del segle 
XVIII encetà el camí vers el pictoricisme. Des-
taca especialment pel dibuix de l’anatomia, la 
delicadesa en l’aplicació dels colors amb tran-
sicions suaus entre clarobscurs, i per l’expres-
sivitat del gest de Crist.

Els taulells que s’han conservat d’aquest plafó 
són els únics que es van poder localitzar entre 
els enderrocs de la casa, la façana de la qual 
va col·lapsar de sobte durant les feines de de-
molició de l’immoble, el 27 de novembre de 
1986. En l’emplaçament original, les dues pe-
ces inferiors dels cantons estaven permutades. 
La fornícula on s’allotjava era un senzill buit 
rectangular a l’altura del primer pis.

Joan Bru i Plancha
Reials Fàbriques de València
Ca. 1800
81 x 60 cm (Incomplet)
4 x 3 taulells (Es conserven 5 
taulells de 20,2 x 20,2 x 1,7 cm)
Procedent del carrer de la Sang, 14
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 825/86)

Revers: Pintada amb manganès, 
numeració correlativa d’esquerra a 
dreta i de dalt a baix, amb la lletra 
“e”.

Bib.
segura Martí (1985a); segura Martí 
(1988a: 148, núm. 4); segura 
Martí (1990: ref. Alcoi 33); pérez 
guiLLéN (1991: 482-483, núm. 503); 
segura Martí (2006: 129, núm. 12); 
saNtoNJa CardoNa i segura Martí 
(2006: 261); Navarro i BueNaveNtura 
(2009: 174); Navarro i BueNaveNtura 
i CeBriáN i MoLiNa (2011b: 158)

Ecce Homo27

Detall de la Pietat del Museu 
Benlliure, València
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És una de les advocacions més presents a la 
ciutat pel costum d’obrar en les fàbriques de 
l’àrea del riu Molinar plafons, o plaques com 
en aquest cas, amb la representació de la Mare 
de Déu del Pilar. Aquesta pràctica estava rela-
cionada amb l’ermita davall el seu patronatge 
que hi hagué al curs alt del riu.

Malauradament desapareguda, era una obra 
senzilla però de qualitat i interès històric, rea-
litzada a les Reials Fàbriques per Joan Bru, un 
dels millors pintors ceràmics valencians. En el 
moment de fotografiar-la per tal d’inventariar 
i catalogar la peça ja es trobava en pèssimes 
condicions. Pel que es pot apreciar, representa 
el moment de l’aparició de la Mare de Déu del 
Pilar a Sant Jaume, que es mostra de mig cos. 
Enfront del sant, un àngel sobre núvols mos-
traria algun objecte, impossible d’identificar, o 
simplement participaria amb actitud juganera 
en l’escena.

Coneixem altres plafons pintats per Bru amb la 
mateixa advocació. Un d’ells, provinent d’Al-
coi, es troba en col·lecció particular de Xàtiva. 
Conté la inscripció Venida de Maria Santis-
sima a Zaragoza i està basat en el gravat de 
Marià Latasa. La mare de Déu és idèntica a la 
d’Alcoi. L’àngel semidestruït d’Alcoi es podria 
completar perfectament amb qualsevol dels 
tres que, en diverses postures, hi ha al plafó 
de Xàtiva. Un altre plafó és el de Vinaròs que 
en origen estigué obrat al carrer i actualment 
es conserva, incomplet, en la col·lecció mu-
nicipal.

Joan Bru i Plancha
Reials Fàbriques de València
Ca. 1800-1810
30 x 30 cm aprox.
1 placa
Fàbrica de García, Partida del 
Molinar (façana). 
Desaparegut

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 151); 
Navarro i BueNaveNtura (2009: 175); 
Navarro i BueNaveNtura i CeBriáN 
i MoLiNa (2011b: 157); Navarro i 
BueNaveNtura i segura Martí (2011: 
423)

Mare de Déu del Pilar28

Detall del plafó de Santa Teresa, 
Cerdà.
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Museu Arqueològic en 1992 just abans de la 
demolició de l’edifici. Té un taulell fragmentat 
i llesques perifèriques. 

A la ciutat hi ha un altre plafó de la Mare de 
Déu dels Lliris pintat també per Bru quasi 
idèntic, encara que amb un especejament di-
ferent, procedent de l’interior d’una casa del 
carreró de les Comèdies d’Alcoi i hui en col-
lecció particular. 

Conta la llegenda que el 21 d’agost de 1653 
el paborde de la Seu de València Antoni Bona-
ventura Guerau i Montllor trobà al paratge de 
la Font Roja d’Alcoi uns lliris miraculosos als 
bulbs dels quals apareixia representada la Pu-
ríssima. Al lloc de la troballa s’erigí una ermita 
i en 1765 s’hi col·locà un grup escultòric de 
Josep Esteve Bonet amb la Immaculada i sant 
Felip Neri. La inclusió de Felip Neri es deu a 
que el paborde Guerau pertanyia a la congre-
gació de l’oratori del sant a València. 

El plafó, pintat per Joan Bru a les Reials Fàbri-
ques de València, està dividit en dues seccions 
clarament diferenciades. Dalt es representa la 
patrona de la ciutat, tal i com es mostrava al 
grup escultòric d’Esteve Bonet, desaparegut de 
l’ermita en 1936. La Puríssima, sobre un crei-
xent lunar, amb mantell blau i nimbus estrellat 
ix d’un lliri al qual està unida per una tija llar-
ga. Està acompanyada de sant Felip Neri, age-
nollat al costat. El paisatge de fons és una visió 
idealitzada de la Font Roja, amb les carras-
ques, l’ermita i la font. També veiem la ciutat 
d’Alcoi emmurallada i un àngel sosté l’escut. 
Baix, la cartel·la explicativa amb decoració 
classicista conté el text al·lusiu a la troballa.

Cal destacar el format excepcionalment allar-
gat del plafó, segurament provocat per l’adap-
tació al lloc on estava obrat originàriament. 
Procedeix de l’interior d’una casa del carrer de 
Sant Miquel, d’una entrada de veïns. Es tracta 
d’un emplaçament per a plafons devocionals 
propi i distintiu d’Alcoi. Es va recuperar pel 

Joan Bru i Plancha
Reials Fàbriques de València
Ca. 1800-1810
120 x 41 cm
6 x 2 taulells de 20 x 20 cm
Procedent del carrer de Sant 
Miquel, 56 (interior d’entrada de 
veïns)
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 638/92)
Dipositat en l’Arxiconfraria de la 
Verge dels Lliris

Inscripcions:
A la cartel·la: “Dia 21. de Agos / to. 
Año 1653. Suse / dió Elallasgo de 
la / Purisima Consep- / sion Enla / 
fuente roxa”. 
Al filacteri de la Mare de Déu: 
“Egre dietur Virga”. 
A la font: “Fuente Roxa”. 
Sota l’escut: “Real Villa de Alcoy”.

Revers: Números amb manganès de 
dreta a esquerra i de dalt a baix, i 
un cercle.

Bib.
segura Martí (1984: 75, 78); segura 
Martí (1988b); segura Martí (1990: 
ref. Alcoi 25); pérez guiLLéN (1991: 
520, núm. 575); segura Martí 
(2000c: 242); segura Martí (2006: 
129-130, núm. 13); segura Martí 
i doMíNguez parreño (2007b: 94); 
Navarro i BueNaveNtura (2009: 
175); Navarro i BueNaveNtura i 
segura Martí (2011: 422-423, cat. 
129); CeBriáN i MoLiNa i Navarro i 
BueNaveNtura (2014: 15); CeBriáN i 
MoLiNa, Navarro i BueNaveNtura i 
segura Martí (2014: 223)

Mare de Déu dels Lliris29
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natges. Aquests plafó –i també el del Museu 
Arqueològic– és un clar exemple de l’amabili-
tat i dolçor que Bru confereix a les seues obres, 
fet que, acompanyat de la qualitat tècnica, li 
proporciona una indubtable vàlua artística i 
estètica.

Provinent de l’interior d’una casa, avui es con-
serva en una col·lecció particular. Té un taulell 
fragmentat i llesques perifèriques.

Igual que al plafó del Museu Arqueològic, 
però amb dimensions més petites, Joan Bru re-
presentà el grup escultòric d’Esteve Bonet que 
hi hagué a l’ermita de la Font Roja. Composà 
la mateixa escenografia i utilitzà idèntic model 
o patró.

La Puríssima sobre un creixent lunar brolla 
d’un lliri en presència de Felip Neri en acti-
tud d’adoració. Narra l’aparició miraculosa de 
la Mare de Déu al paratge de la Font Roja en 
agost de 1653. A la part superior, el colom de 
l’Esperit Sant vessa raigs de llum sobre l’apa-
rició; a ambdós costats hi ha núvols amb que-
rubins, el sol i la lluna. A sota, un àngel sosté 
una panòplia amb l’escut d’Alcoi. Al fons ve-
iem el paisatge muntanyenc de la Font Roja, 
amb l’ermita, la font, i petits caçadors en la 
llunyania, a més d’una idealització d’Alcoi 
amb la muralla.

La formació acadèmica de Bru es manifesta 
en el dibuix precís i la utilització perfecta del 
clarobscur, gràcies als nous colors i mescles de 
tonalitats suavitzades que començaren a usar 
en les Reials Fàbriques i al coneixement que 
tenia dels òxids. El fet de triar per al plafó una 
composició d’Esteve Bonet posa de relleu el 
canvi vers un to culte respecte a la iconografia 
de tall popular que s’havia fet fins el moment. 
Com es característic en la seua obra degut al 
pictoricisme, i com es pot apreciar clarament 
en l’escenografia creada al voltant de l’apari-
ció de la Mare de Déu dels Lliris, Bru és capaç 
de crear una atmosfera que envolta els perso-

Joan Bru i Plancha
Reials Fàbriques de València
Ca. 1800-1810
61,5 x 40,5 cm
3 x 3 taulells, els centrals de 20,5 x 
20,5, els laterals partits
Procedent del Carreró de les 
Comèdies (interior)
Col·lecció particular

Inscripció: Dia 21 de Agosto año 
1653. / Susedió el allasgo de la 
Purísima Consep/sion en la Fuente 
roxa.

Bib.
segura Martí (1984: 78-79); segura 
Martí (1990: ref. Alcoi 26); pérez 
guiLLéN (1991: 521, núm. 576); 
segura Martí (2006: 129); saNtoNJa 
CardoNa i segura Martí (2006: 
263); segura Martí i doMíNguez 
parreño (2007b: 94-95); Navarro i 
BueNaveNtura (2009: 175); Navarro 
i BueNaveNtura i segura Martí (2011: 
422)

Mare de Déu dels Lliris30
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València i segurament, per tipus de marc groc 
jaspiat, forma part del conjunt dels sants ser-
vites que trobem al mateix indret. Evidencia 
que el pintor utilitzava diferents gravats i fonts 
iconogràfiques segons les necessitats de cada 
ocasió. 

Tobies duu el peix a la mà i Rafael porta bordó 
de pelegrí i vesteix una esclavina amb veneres. 
Els dos personatges se situen en una esceno-
grafia molt reduïda amb la línia de l’horitzó 
baixa. Només un edifici amb arbres en un ex-
trem i el trencament del primer pla, més fosc, 
com acostuma a fer el pintor, insinuen el pai-
satge obert. El fons totalment blanc té alguns 
núvols blaus travessats pel raig de llum divina 
que il·lumina l’arcàngel. 

Les figures sembla que caminen al temps que 
mostren energia continguda: el mant arremoli-
nat, la cama nua que avança, el gest agitat del 
xiquet que mira l’arcàngel mentre l’agafa pel 
braç. Tots els elements i accions van encami-
nats vers una intensitat expressiva que només 
un pintor de la qualitat de Bru pot aconseguir. 
Segurament, la composició pren com a model 
una gravat acadèmic desconegut.

L’obra presenta un marc integrat classicista a 
base d’ous i dards molt semblant al que veiem 
al plafó del Crist de Salameda, la Mare de Déu 
del Roser i el Baptista de Llanera. L’especeja-
ment de 5 x 5 taulells amb els laterals partits 
també és habitual trobar-lo en altres pintures 
de Bru, per exemple en l’esmentat de la Coste-
ra o en el Sant Roc i la Dolorosa, ambdós del 
Museu de Castelló.

Amb una composició, dimensions i policro-
mia molt diferent, es coneix un altre plafó de 
l’autor dedicat a sant Rafael arcàngel. Actual-
ment està obrat al pati del Museu Benlliure de 

Joan Bru i Plancha
Reials Fàbriques de València
Ca. 1800-1810
102,5 x 81,5 cm
5 x 5 taulells de 20,5 x 20,5 cm els 
centrals i 20,5 x 10 cm els laterals 
exteriors
Carrer de Sant Rafael, 9 (façana)
No conservat

Bib.
segura Martí (1985a); segura Martí 
(1990: ref. Alcoi 38); pérez guiLLéN 
(1991: 482, núm. 502); Navarro i 
BueNaveNtura (2009: 176); Navarro 
i BueNaveNtura i CeBriáN i MoLiNa 
(2011b: 159)

Sant Rafael31

Museu Benlliure, València
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L’emplaçament original és desconegut. Des 
dels anys 1940 es localitzava al terrat de la 
casa núm. 1 del carrer de Sant Miquel. L’any 
2006, amb motiu de la demolició de l’edifici, 
entrà a formar part dels fons de Museu Arque-
ològic. Respecte a l’estat de conservació, té 
llesques perifèriques i falta una part del cantó 
superior dret.

Es tracta d’un taulell que mostra de manera 
senzilla a la Verge, que apareix de mig cos 
sobre una peanya, amb les mans juntes sobre 
el pit i entrellaça els dits. Porta toca, mantell 
blau i túnica morada. Una daga clavada al 
pit simbolitza el primer dolor –la profecia de 
Simeó– i resumeix els set dolors que va patir 
fins a l’enterrament del fill. Amb el fons blanc, 
la imatge es retalla sobre la silueta de la base 
d’una creu. A ambdós costats s’intueix l’inici 
de motius florals d’una cartel·la.

És l’única peça que resta d’un plafó en forma 
de creu que presentava Crist crucificat amb la 
Mare de Déu dels Dolors de mig cos als peus. 
Aquests tipus d’obres eren bastant freqüents 
als segles XVIII i XIX i solien estar relacionades 
amb els actes litúrgics que rememoraven la 
Passió. A sota, possiblement, hi hauria la ins-
cripció “vuelta” que indicava el final del tram 
del viacrucis i la tornada al punt de partida. 
Una altra opció és que el rètol inferior desapa-
regut fes referència a una advocació cristolò-
gica concreta. 

Quan a la tècnica, estem davant d’una obra de 
qualitat que podem atribuir a Joan Bru: perfilat 
molt fi de manganès; colors suaus com blau 
cobalt, morat, groc clar, verd diluït, marró ata-
ronjat; ombres tènues verdoses en les carna-
cions. La forma de resoldre els trets del rostre 
ja l’hem vista en altres personatges del pintor, 
així com la forma tan característica del nas i la 
seua unió amb les celles. 

Joan Bru i Plancha
Reials Fàbriques de València
Ca. 1810
Plafó incomplet. Resta sols el taulell 
inferior de 20,3 x 20,3 x 1,6 cm
Procedència desconeguda
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 1.636/06)

Bib.
segura Martí (2006: 111-112, núm. 
7)

Mare de Déu dels Dolors32

Crist de volta (Mestre de Noguera). 
Xirivella
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servem algunes analogies com el cromatisme i 
la línia blava que delimita l’obra.

Segons llegim al llibre de la Peita de la Vila 
d’Alcoi (1669-1783) conservat a l’Arxiu Mu-
nicipal, el plafó se situava al mateix lloc on 
des d’antic hi havia un “quadro” de llenç o 
fusta amb la mateixa advocació. Malaurada-
ment, aquesta obra ceràmica desaparegué de 
la via pública el 1984. Fou espoliat, van picar 
els taulells i molts es trencaren.

En la part superior dels taulells, sobre el marc 
de fusta de la finestra, es disposava un braç 
giratori de ferro per a penjar un fanal amb què 
il·luminar el plafó ceràmic.

Es tracta d’un plafó de dimensions superiors al 
que és habitual, format per 42 taulells. Repre-
senta la imatge o escultura de sant Bertomeu 
allotjada en l’altar. L’apòstol, victoriós sobre 
el dimoni que té als peus nugat amb cadena, 
porta un llibre i la faca amb que fou escorxat 
durant el martiri. Apareix dins d’una fornícula 
plena de raigs resplendents i querubins entre 
núvols. El front de l’altar està decorat amb una 
garlanda de flors subjecta amb aplics metàl-
lics que recorre la part superior i als peus dues 
floreres lluentes contenen ramells.

Pintor d’excel·lent qualitat que ha assumit el 
canvi d’estil esdevingut en el període d’entre 
segles amb naturalitat. Al plafó destaca l’or-
namentació neoclàssica de l’altar i la policro-
mia, especialment el verd oliva, el blau agri-
sat o el groc daurat, que a més constitueixen 
dos elements per a situar l’obra en els inicis 
del segle XIX.

La renovació classicista resulta bastant evident 
en comparar el plafó de Sant Bertomeu amb 
el de Sant Josep d’Aielo de Malferit, pintat pel 
mateix artista uns anys abans encara seguint la 
tradició del segle XVIII. Al Sant Josep de Teu-
lada, d’idèntic model, el pintor ha abandonat 
els colors setcentistes en suavitzar la paleta i 
ha eliminat el cortinatge. Finalment, en un al-
tre plafó dedicat al sant que trobem a Polop, 
l’adaptació al classicisme en estil i concepció 
artística ja és totalment completa. En aquesta 
última obra, coetània al Sant Bertomeu alcoià, 
orlada per una delicadíssima sanefa floral, ob-

Reials Fàbriques de València?
Ca. 1800-1810
7 x 6 taulells, els laterals de la dreta 
partits
Carrer Caragol, 14 (façana) ); antic 
carrer de Sant Bertomeu
Desaparegut

Inscripció: SAN BARTOLOME. 
APOSTOL.

Bib.
segura Martí (1985a: núm. 5); 
segura Martí (1990: ref. Alcoi 35); 
pérez guiLLéN (1991: 326-328, 
núm. 218); Navarro i BueNaveNtura 
(2011a: 420); segura Martí (2018)

Sant Bertomeu Apòstol33

Polop
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El plafó en origen estava obrat a la façana 
d’una fàbrica de la partida del Molinar. Com 
ja s’ha dit, al curs alt del riu hi havia una er-
mita dedicada a la Mare de Déu del Pilar, raó 
per la qual moltes de les fàbriques situades en 
la zona tenien plafons dedicats a l’advocació.

Representa l’aparició a Saragossa de la Mare 
de Déu del Pilar a sant Jaume. Un pont que 
creua el riu Ebre condueix directament a la 
ciutat que es veu al fons. En la llunyania les 
ribes es veuen poblades d’arbres; de manera 
que es compensa en la composició la figura 
de l’apòstol.

El pintor se situa en l’orbita de Joan Bru. Al vol-
tant de la Mare de Déu pinta els mateixos nú-
vols espessos en forma d’espiral. Recrea el ter-
ra amb idèntic aspecte: successius monticles 
marrons amb ombres fosques i petites herbes. 
Caracteritzat per cert amanerament, exhibeix 
en la seua pintura l’adopció del pictoricis-
me amb què Bru va trencar amb la tradició 
ceràmica.

La composició s’assembla molt a un plafó de 
Bru que hi hagué al carrer del Pilar de Vinaròs, 
avui incomplet conservat al museu municipal. 
Es diferència d’aquell en què el sant apareix 
en posició invertida al costat contrari, amb el 
conseqüent desplaçament del pont i l’addició 
d’arbres a la dreta, i en l’absència dels queru-
bins del resplendor celest.

A hores d’ara es desconeix el nom del pintor, i 
per tant si també es formà a l’Acadèmia de Be-
lles Arts igual que Bru, si desenvolupà la seua 
tasca al mateix obrador dels Disdier o si, pot-
ser, fou deixeble o alumne de Joan Bru.

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1810-1820
80 x 60 cm
4 x 3 taulells
Procedent d’una fàbrica de la 
Partida del Molinar (façana)
Col·lecció particular

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 149); 
pérez guiLLéN (1991: 514, núm. 
558); saNtoNJa CardoNa i segura 
Martí (2006: 263)

Mare de Déu del Pilar amb sant Jaume34
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Segueix fidelment el gravat de Francesc Jor-
dà, a partir de dibuix de Vicent López, “San 
Miguel Arcángel, Venerado en la Capilla de 
Rl. Fábrica de paños de la Villa de Alcoy”, de 
1801. Al gravat es reprodueix la imatge que 
Francesc Vergara havia esculpit en 1738 i que 
es venerava a l’oratori que el gremi de peraires 
o fabricants de draps, d’on el sant era patró, 
tenia immediat a la seua seu. A partir de 1764 
els fabricants tingueren capella en la nova es-
glésia parroquial.

A la part inferior de la placa es disposa un rètol 
que data la peça i identifica el devot que va 
col·locar la imatge per a protecció de la casa 
i dels seus habitants: Pedro Pasqual Semper, 
1802. La consulta documental a l’Arxiu Muni-
cipal d’Alcoi ens ha portat a trobar Pedro Pas-
qual —d’ofici paraire— empadronat al carrer 
de Sant Nicolau l’any 1790. Anys més tard, 
en 1815-1816, ja havia mort, perquè apareix 
com a contribuent la seua vídua, domiciliada 
al carrer de Sant Nicolau.

Per tant, no és una casualitat que la placa en-
carregada per Pedro Pasqual reproduïsca la 
imatge del sant patró de la Reial Fàbrica de 
Draps, sinó que hi ha una intenció manifesta 
ja que el donat és peraire i seria membre del 
gremi. 

Fàbrica de la ciutat de València
1802
Placa de 29 x 24 cm; 9 x 27,6 cm
Procedent del carrer de Sant 
Nicolau, 99 (interior, entrada)
Col·lecció particular

Inscripció de la placa annexa: San 
Miguel Arcangel, / Casa Pedro 
Pasqual Semper. / Alcoi dia 4. de 
Abril año 1802

Bib. 
segura Martí (1985a); segura Martí 
(1990: ref. Alcoi 20); pérez guiLLéN 
(1991: 428, núm. 401); segura 
Martí (2011b: 424-423, cat. 130 i 
2011e: 554-555)

Sant Miquel Arcàngel35

Francesc Jordà, 1801
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Del mateix autor que la placa anterior, és 
aquest plafó d’iconografia idèntica, basat en el 
mateix gravat de Francesc Jordà que reprodu-
eix la imatge de Vergara venerada a l’oratori 
del gremi de fabricants de draps.

L’obra té una cronologia més tardana, vers 
1810, ja que el pintor mostra un estil més ma-
dur. Manté encara la forma tan característica 
de fer els resplendors laterals, amb pinzella-
da ben visible que omple esquemàticament 
de color blau tot l’espai. També el bossell del 
marc groc i carabassa es repeteix. En canvi, 
mentre que la placa de 1802 mostra una tècni-
ca pròxima al dibuix, el plafó és més pictòric.

El perfilat, abans abundant i gros, ha desapa-
regut pràcticament. Aplica el color amb gra-
dacions suaus, amb el clarobscur sense se-
paracions brusques, modelant les formes, tot 
aconseguint donar volum versemblant. El cro-
matisme, malgrat ser menys viu, ha esdevin-
gut harmoniós en eliminar el verd del dimoni, 
obscurir el blau, o incloure núvols morats. Pel 
que fa al rostre de l’arcàngel, ja no està resolt 
amb unes poques línies, sinó que en millorar 
la tècnica ara té unes faccions dolces i idealit-
zades, malgrat la lluita amb el diable.

Fàbrica de la ciutat de València
Ca.1810
82 x 61,5 cm
3 x 3 taulells de 20,5 x 20,5 al 
centre i 20,5 x 15 als laterals
Carrer de Sant Blai, 26 (escala 
interior). Antiga “Cigarrera”

Bib. 
segura Martí (1984: 77); segura 
Martí (1985a); segura Martí (1990: 
ref. Alcoi 21); pérez guiLLéN (1991: 
429-430, núm. 403); segura Martí 
(2011b: 424)

Sant Miquel Arcàngel36
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equilibri de colors que confereix a l’obra cert 
aspecte naturalista. Així, veiem el color blau 
intens de la cuirassa i casc; el blau agrisat de 
les peüngles del cavall, com el dels cabells 
de les ànimes del purgatori de Cocentaina; el 
verd oliva de la sella que esdevé verd botella 
al drac; el groc molt pujat de la característica 
aurèola enlluernadora dels sants del pintor; i 
els marrons de diverses tonalitats que van des 
dels més clars per a les carnacions als obscurs 
del terra, amb els típics trencaments de l’espai 
del primer terme que tant fa servir Sanchis.

El plafó presenta la imatge eqüestre del cava-
ller sant Jordi clavant la llança al drac vençut, 
tot emmarcat per un bosell amb llistells. Ací 
encara es mostra amb la iconografia de tradi-
ció medieval. Amb el temps evolucionarà, per 
contaminació de la iconografia de sant Jaume, 
i finalment el drac serà substituït per moros als 
peus del cavall.

Aquest Sant Jordi és una mostra de la reno-
vació profunda que a finals del segle XVIII i 
principis del XIX és produeix en la taulelleria 
valenciana encapçalada pels pintors de les Re-
ials fàbriques de València. Tan Joan Bru com 
Josep Sanchis són artistes excel·lents que con-
tribueixen amb les seues aportacions a la mo-
dernització de la pintura ceràmica sobre taulell. 
Donaran als òxids el mateix estatus que els 
pintors de cavallet donaven a l’oli sobre llenç, 
iniciant el pictoricisme.

Alguns dels trets de la pintura de Sanchis els 
podem apreciar en aquest plafó. En primer lloc 
destaca pel mínim ús del perfilat per al dibuix, 
que pràcticament ha desaparegut. L’utilitza 
només per a siluetejar el braç del sant que 
sosté la llança, la capa i una de les potes del 
cavall. El dibuix ha deixat pas al predomini de 
pinzellada de color tal i com fan els pintors a 
l’oli coetanis.

Trobem els nous colors introduïts en el canvi 
de segle amb una ampla varietat de gradaci-
ons i tons, en contraposició als més cridaners 
i plans de l’etapa anterior. En conjunt hi ha un 

Josep Sanchis i Cambra
Reial Fàbrica de València
Principis del segle XIX
80 x 60 cm
4 x 3 taulells
Carrer de Sant Nicolau, 96 (interior, 
escala de veïns)

Bib.
segura Martí (1983: 60-61, núm. 
4); segura Martí (1990: ref. Alcoi 
36); saNtoNJa CardoNa i segura 
Martí (2006: 263); segura Martí i 
doMíNguez parreño (2007a: 96-97, 
núm. 4); CeBriáN i MoLiNa (2011b: 
436); Navarro i BueNaveNtura i 
CeBriáN i MoLiNa (2011b: 112, 
163); CeBriáN i MoLiNa i Navarro i 
BueNaveNtura (2015a)

Sant Jordi37
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Placa on es representa l’aparició de la Mare de 
Déu a sant Jaume, amb capell i aureola per tal 
de diferenciar-lo de l’altre pelegrí que l’acom-
panya. Amb una línia d’horitzó molt baixa, 
Sanchis ha prescindit de la representació tra-
dicional amb la ciutat de Saragossa al fons i 
el pont sobre l’Ebre. Una filera d’arbres en la 
llunyania i el terra del primer terme on se situ-
en els personatges constitueixen els únics ele-
ments espacials de la narració, pràcticament 
idèntic a l’escenari del sant Jordi del carrer de 
Sant Nicolau.

El cromatisme utilitzat per Sanchis, en aques-
ta ocasió, destaca per la suavitat, a base de 
blaus agrisats i verds tènues ben equilibrats i 
harmonitzats. La finíssima pinzellada així com 
el tractament acurat dels draps, junt al domini 
tècnic, ens mostren la mestria de Sanchis, un 
dels artistes més destacats del moment i intro-
ductor del pictoricisme ceràmic en la vessant 
més naturalista.

Les imatges representades són models que po-
dem trobar en altres obres del pintor, que al 
llarg de la seua producció ha anat combinant 
segons les necessitats de cada moment. La 
Mare de Déu del Pilar és pràcticament idènti-
ca a la Mare de Déu de la Font (amb Sant Roc) 
de Vilallonga pintada en 1835 i signada. El 
rostre en tres quarts de sant Jaume el veiem de 
nou en les ànimes del Purgatori de l’església 
del Salvador de Cocentaina o en les del Museu 
de Ceràmica de València.

Josep Sanchis i Cambra
Reial Fàbrica? Fàbrica de Royo? 
València
Primer quart del segle XIX
Placa de 43,5 X 31,5 cm
Carrer de Sant Josep, 54 (interior, 
entrada de veïns)

Inscripció: AVE MARIA SIN 
PECADO CONCEVIDA.

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 52); 
Navarro i BueNaveNtura i CeBriáN i 
MoLiNa (2011b: 115, 166); Navarro 
i BueNaveNtura i CeBriáN i MoLiNa 
(2013b: 51)

Mare de Déu del Pilar amb sant Jaume38

Vilallonga
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Sobre un tron de núvols i querubins reposa la 
peanya que mostra la imatge que es venera a 
la basílica valenciana. La Mare de Deu por-
ta el Xiquet al braç i recull baix del mant, tot 
farcit de joies, escapularis i presentalles, els 
xiquets innocents que matà Herodes. Unes 
cortines obertes, recollides als laterals, repre-
senten l’únic element escenogràfic sobre fons 
totalment blanc.

Mentre que per al cortinatge el pintor usa el 
color turquesa, molt característic del segle 
XVIII, el mantell del Xiquet està pintat en verd 
oliva. Les cortines son un recurs predominant 
vers 1800 (Pérez Guillén, 1991: 129).

L’autor del plafó es caracteritza pel perfilat 
amb manganès fort, pels grans ulls negres de 
vegades inexpressius, i sobretot pel tipus de 
núvols molt particulars que semblen pebras-
sos, d’una tipologia procedent de la taulelleria 
devocional catalana. Ací, els núvols encara 
estan resolts únicament amb una silueta i un 
clarobscur mínim, que després esdevindran un 
dels trets distintius de la seua pintura, com es 
veu als plafons de Sant Josep d’Alzira i el Vi-
llar, o a la Trinitat que hi hagué a la façana del 
convent de la Trinitat de València, entre altres.

Del mateix pintor són els plafons de Sant An-
toni Abat del Museu Arqueològic, procedent 
del carrer de Sant Francesc, i Sant Isidre amb 
Santa Maria de la Cabeza del carrer de Cara-
manxel a Alcoi.

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1800-1810
3 x 2 i ½ taulells
Carrer de Sant Josep, 20 (interior)

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 22); 
saNtoNJa CardoNa i segura Martí 
(2006: 263)

Mare de Déu dels Desemparats 39

Alzira

Emplaçament
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amb la Puríssima i sant Francesc a Bétera (al 
forn de Sant Miquel), o la sèrie de quatre pla-
fons de 3 x 3 taulells amb sants franciscans del 
palau arquebisbal de València.

Dempeus al centre del plafó, el sant vesteix 
l’hàbit dels antonians, amb la tau al muscle. 
Porta un llibre obert i el bàcul amb la campa-
na. Al fons una ermita en flames representa el 
foc de sant Antoni. L’obra està incompleta. Fal-
ten dos taulells a la part inferior, on estaria el 
porquet que sempre acompanya la iconografia 
del sant. No es conserva al seu emplaçament 
original. Va ser adquirit per un col·leccionista, 
que en 2017 el va donar al Museu Arqueolò-
gic d’Alcoi.

Del mateix pintor que la Mare de Déu dels 
Desemparats del carrer de Sant Josep i el Sant 
Isidre amb santa Maria de la Cabeza del car-
rer de Caramanxel, observem idèntics trets als 
rostres de les figures, amb grans ulls negres un 
tant inerts. 

En l’interior d’una casa de la Vall de Laguar 
(plaça del Sagrament, Sendra, 1995: 65) hi ha 
un plafó del pintor amb idèntica iconografia. 
Es tracta d’una obra amb especejament míni-
mament diferent, on segurament féu servir el 
mateix patró per a l’estergit. El Sant Antoni de 
la Marina està complet i es pot apreciar el porc 
negre amb la campaneta al coll que treu el cap 
per darrere.

Altres obres de l’autor on es poden apreciar els 
trets tan característics que el defineixen són, 
per exemple, Sant Antoni de Pàdua al Forcall, 
Sant Vicent Ferrer a la Vilavella, el Natzarè 

Fàbriques de la ciutat de València
Ca.1810
60 x 40 cm
3 x 3 taulells, els centrals de 20 x 
20 cm i els laterals de 20 x 10 cm
Procedent del carrer de Sant 
Francesc, 5 (interior)
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 90/2017)

Revers: Pintat amb manganès, 
numeració correlativa de dreta a 
esquerra i de dalt a baix, i la lletra 
“A”.

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 29)

Sant Antoni Abat40

Vall de Laguar. (Foto: F. Sendra)

Revers
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Presenta resquills a les vores dels taulells i el 
núm. 11 està fragmentat.

Els sants esposos llauradors madrilenys vestei-
xen segons la moda castellana. Sant Isidre porta 
una pala de mànec llarg amb què fa brollar una 
font. Santa Maria de la Cabeza, coberta amb 
toca, duu l’oliera per a encendre la llàntia de 
la Mare de Déu. Entre els dos personatges, per 
darrere, es representa el miracle del sant consis-
tent en què mentre ell es dedicava a l’oració, un 
àngel amb els bous li llaurava el camp. Un camí 
serpejant condueix a l’ermita situada al cim de 
la muntanya. Dos parelles de querubins revolo-
tegen als angles superiors. El marc està format 
per bossell i llistells de color groc i taronja.

A diferència dels altres plafons del mateix pin-
tor conservats a la ciutat, tècnica i estilística-
ment està molt proper als postulats pictoricis-
tes de les Reials Fàbriques. Especialment pel 
tractament del terra amb vegetació del primer 
terme, per la manera de resoldre els tèxtils de 
les vestidures i per la paleta cromàtica utilitza-
da, molt semblants alguns dels colors als que 
aplica Joan Bru o Josep Sanchis.

Sant Isidre rep culte en una ermita a la parti-
da de Polop, fet que es podria relacionar amb 
l’existència del plafó a la ciutat. Però sobretot 
cal tenir en compte que el carrer Caramanxel 
va ser un dels ravals o eixamples urbans d’Al-
coi (segles XVIII-XIX) urbanitzat junt a l’antic 
camí de Cocentaina; aleshores, aquest barri 
estava envoltat de terres en explotació agríco-
la. La casa que ostenta el plafó pertany a un 
conjunt d’habitatges unifamiliars, entre mitja-
neres i amb una singular tipologia.

Fàbriques de la ciutat de València
Ca.1810-1820
82 x 61,5 cm
4 x 3 taulells
Carrer Caramanxel, 18 (façana)

Bib.
segura Martí (1985a); segura Martí 
(1990: ref. Alcoi 30); pérez guiLLéN 
(1991: 490, núm. 514)

Sant Isidre llaurador i Santa Maria de la Cabeza 41

Emplaçament
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distribuïdes, i especialment les tonalitats del 
blau i verd emprades, són distintius de la fac-
toria. Poc després desenvoluparà un estil propi 
i s’allunyarà ràpidament d’aquest pictoricisme.

El carrer Sant Nicolau, urbanitzat a partir del 
segle XVII, es va retolar amb el nom d’aquest 
sant agustí per la influència del convent de 
Sant Agustí, primer orde monàstic instal·lat a 
Alcoi des del segle XIV.

El jove sant Nicolau, dempeus al centre de la 
composició, vesteix l’hàbit negre dels agustins 
(ací pintat amb morat fosc de manganès) amb 
cinturó, mànegues amples i muceta, tot farcit 
d’estrelles realitzades amb raspats. En una mà 
porta el crucifix i la vara d’assutzenes, i en l’al-
tra la perdiu sobre el llibre. Un filacteri ondu-
lant que envaeix tant el marc de bossells com 
el paisatge indica l’advocació representada.

Es tracta de l’obra més primerenca de Valentí 
Garcés conservada a la ciutat. Mentre que en 
algunes zones, el rostre o les flors sobretot, el 
perfilat amb manganès és molt visible, en al-
tres, com el terra o els núvols, deixa patent un 
pictoricisme incipient. L’ús del blau per a les 
ombres de les carnacions, rostre i mans, aviat 
l’abandonarà en favor del marró. 

Segueix fidelment l’estampa xilogràfica de la 
col·lecció de l’Acadèmia de Sant Carles de 
València. L’hàbit té algunes estrelles pintades 
prèvies tal i com les veiem al model, però per 
alguna raó, potser perquè no aconseguí l’efec-
te desitjat o perquè renuncià a la feina de dei-
xar-les en reserva, canvià la tècnica i les subs-
tituí per altres raspades (que també hem vist en 
estampes més senzilles).

Segurament el plafó, per les característiques 
que presenta, es va realitzar a les Reials Fàbri-
ques de València. El tractament del monticle 
on s’assenta sant Nicolau a base de pinzella-
des de colors ordenades harmoniosament amb 
matisos suaus, així com les delicades mates 

Valentí Garcés i Tadeo
Reials Fàbriques de València?
Ca. 1820
80 x 60 cm
4 x 3 taulells
Carrer de Sant Nicolau, 100-102 
(façana)

Inscripció: Al filacteri: Sn. NICOLAS 
DE TOLENo.

Bib.
segura Martí (1985a); segura Martí 
(1990: ref. Alcoi 31); pérez guiLLéN 
(1991: 516, núm. 562); saNtoNJa 
CardoNa i segura Martí (2006: 
263); CeBriáN i MoLiNa, Navarro i 
BueNaveNtura i segura Martí (2014: 
234)

Sant Nicolau de Tolentí42

Xilografia de la col·lecció de 
l’Acadènia de St. Carles
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Pel que fa a l’estat de conservació del plafó, els 
taulells presenten resquills perifèrics, especial-
ment als cantons. Algunes peces, les núm. 4, 
8, 11 i 14, estan trencades.

Plafó de format quadrat que inclou dues advo-
cacions. A l’esquerra veiem sant Antoni Abat 
amb l’hàbit antonià. Porta a les mans el bastó i 
un llibre. El porc amb la campaneta, que ix per 
darrere, i el foc són els atributs iconogràfics 
que quasi sempre l’acompanyen. A la dreta, 
santa Úrsula abillada a la moda romana i co-
ronada porta la palma del martiri i la bandero-
la. Des del fons s’acosten les onze mil verges 
pintades quasi en grisalla (groc i morat només) 
per tal d’indicar així la llunyania.

L’escena es desenvolupa en un espai obert on 
el primer terme està travessat horitzontalment 
per un rierol i els personatges se situen a l’altra 
riba. Aquesta recurs paisatgístic, sumat a les 
figures que avancen vers la santa, aporta pro-
funditat a la senzilla escenografia del plafó. Els 
núvols del cel els pinta de forma invariable al 
llarg de tota la seua trajectòria artística. 

Durant la primera etapa, les obres de Valentí 
Garcés se’ns mostren diàfanes, com en aquest 
plafó, degut a l’ús del color blau que amb el 
temps anirà desapareixent en favor del verd 
oliva, verd grogós i verd marró, colors presents 
abundantment en obres posteriors. A partir de 
la dècada dels 70 el color rosa serà el prota-
gonista.

La figura de sant Antoni és idèntica i té el ma-
teix especejament que la del plafó de Cullera 
on el sant apareix al peus de sant Josep. El mo-
del i la disposició de l’estergit sobre els taulells 
es repeteix de nou al plafó de Benissoda.

Valentí Garcés i Tadeo
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1830
82 x 82 cm
4 x 4 taulells de 20,5 x 20,5 cm
Carrer de Sant Nicolau (interior)
Col·lecció particular

Inscripció: S.N ANTONIO ABAD, Y 
S.A URSOLA V.N Y M.R 

Bib. 
Navarro i BueNaveNtura i CeBriáN i 
MoLiNa (2010b: 113)

Sant Antoni Abat i santa Úrsula43

Cullera
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La forma d’execució, en canvi, ha evolucio-
nat. Aquest es caracteritza per la coloració 
predominant rosa, pel perfilat imperceptible 
–o de la mateixa tonalitat que el color d’em-
plenament, com en les carnacions marró 
ataronjat per exemple–, i pel traç accentuat 
de la pinzellada. El núvols no varien. Una 
versió semblant (d’un sol taulell) la trobem als 
carrers d’Onda.

Sant Josep apareix sobre uns núvols, a manera 
de peanya, que també sustenten els dos àngels 
que l’acompanyen: l’un li porta la vara florida 
i l’altre mostra un filacteri amb la inscripció 
“JUSTO JOSE”. Vesteix túnica morada i capa 
que arreplega sobre el braç esquerre on sos-
té a Jesús xiquet nuu, el qual porta una creu. 
El fons, amb el resplendor, representa un cel 
difuminat amb cúmuls de núvols als extrems 
superiors. Un marc compost de bossell groc i 
filet marró ataronjat voreja la composició. 

Reprodueix el famós gravat de López Enguí-
danos de 1812 fet a partir del dibuix de Vicent 
López. Garcés l’ha simplificat en eliminar els 
querubins i l’arquitectura de l’altar.

Resolt amb perfilat negre contundent i pinze-
llada esmerada per a les figures. Ús del verd 
per a marcar les anatomies i del marró per a 
les ombres. Els ulls aquosos provocat per la 
taca blava clara que els pinta, segurament són 
el resultat del coneixement que té Garcés de 
l’obra de Sanchis, qui utilitza aquest recurs en 
bastants ocasions. Per al fons blau i groc em-
pra pinzellada llarga. És tracta d’omplir total-
ment l’espai blanc del taulell, més que recrear 
una atmosfera.

Les fonts iconogràfiques d’èxit es mantenen 
al llarg de tot el segle XIX, i Garcés n’és un 
exemple. Passats els anys, en la dècada dels 
70, pintà un sant Josep de model similar que 
es conserva Montixelvo (amb la inscripció: 
El Pca. Sn. José, digno espo. de la B. V. Ma.). 

Valentí Garcés i Tadeo
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1830
61,5 x 51,5 x 1,6 cm
3 x 2 i ½ taulells de 20,5 x 20,5 cm
Alcoi. Se’n desconeix 
l’emplaçament original
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 2.586)

Inscripció: JUSTO JOSE al filacteri.
Revers: Pintat amb manganès, 
numeració correlativa de dreta a 
esquerra i de dalt a baix, i la lletra 
“J”.

Bib.
segura Martí (1988a: 146, núm. 2); 
segura Martí (1990: ref. Alcoi 27); 
segura Martí (2006: 130, núm. 14); 
Navarro i BueNaveNtura i CeBriáN 
i MoLiNa (2010b: 113); CeBriáN i 
MoLiNa, Navarro i BueNaveNtura i 
segura Martí (2014: 225)

Sant Josep44

Montitxelvo
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a Benifairó de les Valls i la Mare de Déu dels 
Desemparats (1835) del Forn de les rajoletes 
d’Alzira.

Aquesta imatge del patró dels tintorers, fins 
la dècada de 1970 estava situada a la façana 
d’una de les fàbriques de la partida dels Tints, 
que actualment no existent, i ara el conserva el 
darrer propietari de l’immoble.

Aquest plafó inèdit de Valentí Garcés mostra 
sant Maurici com a capità de la legió Tebana. 
Barbat i amb els cabells llargs, vesteix l’uni-
forme militar romà, amb cuirassa, casc amb 
crinera i capa. Porta l’estendard sobre la llan-
ça i la palma del martiri. Se situa dempeus al 
centre d’un paisatge elemental. Com hem vist 
en altres obres del pintor, li agrada trencar el 
marc de plafó, en aquesta ocasió el peu del 
sant xafa la inscripció inferior i augmenta així 
la sensació de profunditat.

Reprodueix el gravat de Sant Hipòlit Màrtir, 
abogado contra la peste y enfermedades, de 
Rafael Esteve amb dibuix de Vicent López, de 
1792. Ací el pintor ha suprimit l’àngel amb 
l’escut de Cocentaina.

El tractament pictòric a base de pinzellades 
llargues i soltes es distancia d’obres anteriors 
com el sant Nicolau de Tolentí o sant Antoni 
amb santa Úrsula. El perfilat, solt i segur, en-
cara és molt present. Per als volums del rostre i 
mans ací ha abandonat el blau i ha introduït el 
marró i el verd, que també deixarà d’utilitzar 
aviat.

És obra d’importància que ajuda a establir la 
cronologia estilística del pintor, ja que mostra 
al rètol inferior la datació, any 1833. Del ma-
teix moment i amb idèntiques característiques 
pictòriques coneixem el plafó de Sant Roc a 
Benissanó de 1832, any inclòs en la inscrip-
ció. Esmentem també la Mare de Déu del Bon 
Succés de 1831 de la Casa de Lluís Guarner 

Valentí Garcés i Tadeo
Fàbriques de la ciutat de València
1833
81,2 x 6,9 cm aprox.
4 x 3 taulells
Procedent d’una fàbrica de la 
Partida dels Tints 
Col·lecció particular

Inscripció: S. MAURICIO MARTIR. 
AÑO 1833.

45 Sant Maurici
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Plafó de petites dimensions que representa el 
moment en què Rafael assenyala el peix que 
Tobies, en actitud de sorpresa amb les mans 
alçades, ha de pescar. Al fons, entre munta-
nyes s’albira el naixement del riu. 

Garcés segueix en aquesta ocasió el gravat de 
Tomàs Rocafort López. La composició és idèn-
tica, encara que les figures resulten menys es-
tilitzades. El tipus d’ones representades al riu 
les tornem a trobar al Sant Joan Baptista de 
Xaló, així com el rètol de color blau. Es tracta 
d’una pintura d’execució ràpida que cal situar 
cronològicament en el quart decenni per les 
característiques estilístiques i formals. 

Valentí Garcés i Tadeo
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1830-1840
60 x 40 cm aprox.
3 x 2 taulells
Carrer de Sant Rafael, 9 (interior)
No conservat

Inscripció: S. RAFAEL ARCANGEL.

Bib.
segura Martí (1985a); segura Martí 
(1990: ref. Alcoi 40); pérez guiLLéN 
(1991: 535, núm. 619)

Sant Rafael Arcàngel 46

Plafó idèntic en format, dimensions, policro-
mia, composició i pinzellada al Sant Rafael 
anterior que hi hagué en l’interior de la casa 
núm. 9 del carrer de Sant Rafael. Malaurada-
ment no existeix registre fotogràfic de l’obra, 
encara que en la dècada de 1980 va poder ser 
estudiat per Segura Martí qui elaborà una fitxa 
catalogràfica de la peça. 

Valentí Garcés i Tadeo?
Carrer de Sant Miquel, 35 (interior)
Desaparegut

Sant Rafael Arcàngel47
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La Dolorosa està asseguda en un tron de nú-
vols i al seu pit porta clavades set dagues en 
representació dels set dolors; vesteix mantell 
blau i túnica morada. La seua figura irradia 
raigs de llum, i sobre el cap es dibuixa un nim-
be amb set estrelles. A l’esquerra, sant Joan 
Baptista assegut sobre una roca, deixa nuu part 
del seu cos i va vestit amb pells i mantell; sub-
jecta un bordó creuat amb banderola i als seus 
peus hi ha el corder. A la dreta es representa 
sant Pasqual Bailon, agenollat i amb els braços 
creuats sobre el pit; va vestit amb l’hàbit de 
franciscà alcantarí i als peus veiem el bastó i el 
capell de pastor. Un marc senzill amb motlura 
rectilínia composta de bossell groc i filet marró 
ataronjat circumda el plafó. 

Resolt amb perfilat negre bastant marcat per 
al dibuix i pinzellada llarga i solta per al co-
lor. La tonalitat terrosa que predomina en les 
obres de Garcés durant els anys centrals del 
segle és ja patent al plafó. Del mateix període 
i característiques és la Mare de Déu del Carme 
de Guadassuar, datada en 1840. 

Malgrat algunes llesques, l’estat de conserva-
ció és bo. Entrà a formar part de la col·lecció 
del museu en 1975.

Valentí Garcés i Tadeo
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1840-1850
41,2 x 41,2 x 1,6 cm
2 x 2 taulells de 20,6 x 20,6 cm
Procedent del carrer Caragol, 26 
(façana)
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 2.549)

Inscripció: ECCE AGNUS DEI al 
filacteri del Baptista.
Revers: Pintada amb manganès, 
numeració correlativa d’esquerra a 
dreta i de dalt a baix, i la lletra “D”.

Bib.
segura Martí (1988a: 148, núm. 5); 
segura Martí (1990: ref. Alcoi 34); 
segura Martí (2006: 131, núm. 16); 
Navarro i BueNaveNtura i CeBriáN i 
MoLiNa (2010b: 112)

Mare de Déu dels Dolors, sant Joan Baptista i 
sant Pasqual Bailon

48
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Segueix el gravat de Francesc Jordà, fet a par-
tir del dibuix de Vicent López, San Miguel Ar-
cángel, Venerado en la Capilla de Rl. Fábrica 
de paños de la Villa de Alcoy, de principis del 
segle XIX. Al gravat es reprodueix l’escultura 
de Francesc Vergara realitzada en 1738 que es 
venerava a l’oratori del gremi de peraires o fa-
bricants de draps. 

La part superior de la composició l’ocupa l’ar-
càngel amb l’espasa en alt, el mantell al vent i 
les ales desplegades. Amb l’altra mà subjecta la 
cadena que lliga el dimoni mentre que amb la 
cama al damunt el sotmet. A sota, Llucifer to-
talment vençut entre flames es regira. Una altra 
versió de sant Miquel pintada per Garcés la po-
dem trobar a la Pobla del Duc, amb l’arcàngel 
seré dret sobre el dimoni a qui clava la llança, 
sense lluita, segons la iconografia de Llíria.

En aquest període dels anys centrals del segle, 
la paleta de Garcés ha quedat reduïda pràc-
ticament al marró i al blau de forma predo-
minant. El tipus de rostre dels personatges, 
que manté al llarg de tota la producció, ara 
tenen els trets exagerats, són galtuts, amb els 
ulls grans sortits i la barbeta arrodonida. Per a 
les carnacions, definitivament ha abandonat el 
blau i el verd. A més del Sant Miquel, aquestes 
característiques les veiem en altres obres com 
el Sant Bonaventura del carrer de Sant Nicolau 
de 1853, la Puríssima de la Pobla del Duc de 
1855, el Sant Llorenç de Vilallonga, la Mare 
de Déu d‘Orito de Montfort, o els Sants de la 
Pedra de Novelda.

Valentí Garcés i Tadeo
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1850
80 x 60 cm
4 x 3 taulells
Carrer Sant Maure, 6 (escala 
interior)
Espoliat. En parador desconegut

Bib.
segura Martí (1984: 76-77); segura 
Martí (1990: ref. Alcoi 45); Navarro 
i BueNaveNtura i CeBriáN i MoLiNa 
(2010b: 114)

Sant Miquel 49
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Dempeus entre arbusts, sant Bonaventura, 
doctor de l’Església i cardenal d’Albano, ves-
teix l’hàbit franciscà blau sobre el qual porta 
roquet i muceta. Duu bonet i la creu penjada 
al coll. En una mà sosté la maqueta de l’Esglé-
sia damunt d’un llibre i en l’altra una ploma.

Estilísticament pertany a la mateixa etapa pic-
tòrica que el Sant Miquel (en parador desco-
negut) que hi havia en una escala interior del 
carrer de Sant Maure o la Mare de Déu dels 
Dolors amb sant Joan Baptista i sant Pasqual 
Bailon del Museu arqueològic. Aquest perío-
de es caracteritza per la preeminència de les 
tonalitats marrons i per la pràctica desaparició 
del perfilat negre, o, en cas d’haver-ne, és de 
color.

Té la particularitat d’incloure l’any d’execu-
ció, 1853, al rètol inferior, de manera que ens 
permet situar-lo de manera segura entre l’ex-
tensa producció del pintor i analitzar l’evolu-
ció estilística. De la mateixa dècada hi ha dos 
plafons dedicats a la Puríssima a Benimassot i 
la Pobla del Duc, ambdós datats l’any 1855. 
D’uns anys posterior, de 1859, és la Mare de 
Déu dels Desemparats de l’Almodí de Xàtiva.

De sant Bonaventura hi ha un plafó semblant a 
Moixent, però de cronologia anterior.

Valentí Garcés i Tadeo
Fàbriques de la ciutat de València
1853
60 x 40 cm
3 x 3 taulells, els laterals partits
Carrer de Sant Nicolau, 31 (interior)

Inscripció: Al rètol inferior: SAN 
BONAVENTA.. 1853

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 43); 
Navarro i BueNaveNtura i CeBriáN i 
MoLiNa (2010b: 111, 157)

Sant Bonaventura50

Moixent
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Sant Jordi es representa amb la iconografia de 
tradició medieval. Sobre el cavall, porta ar-
madura i casc amb plomall. En una mà sosté 
l’estendard amb la creu vermella i amb l’altra 
ataca el drac amb una llança per tal de salvar 
la princesa Margarida que apareix al fons age-
nollada.

La composició s’inspira en el gravat calcogrà-
fic de Sant Jordi Màrtir de Cristòfol Jacint Belda 
amb dibuix de Josep Llàcer de 1737 (Joseph 
Llaser delin., Valentiae 1737, Christ. Hiacint. 
a Belda sculp.) inclós al llibre Vida i excelen-
cias del insigne martir San Jorge... de Gaspar 
de la Figuera (imp. Antonio Belle de València, 
1738).

Per a la vegetació del paisatge fa servir petits 
tocs de pinzell de diverses tonalitats verdoses. 
Les figures es resolen amb pinzellada acurada 
i perfilat tant negre com de colors. Al celatge 
nuvolós, a la capa i la bandera veiem la ca-
racterística pinzellada ràpida que mostra en la 
majoria de les seues obres.

Valentí Garcés i Tadeo
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1850-1860
80 x 60 cm
4 x 3 taulells
Procedent del carrer de Sant Maure 
(entrada interior d’una casa)
Col·lecció particular

Bib.
segura Martí i doMíNguez parreño 
(2007a: 96, núm. 6 ); Navarro i 
BueNaveNtura i CeBriáN i MoLiNa 
(2010b: 113, 157); Navarro i 
BueNaveNtura i CeBriáN i MoLiNa 
(2011a: 434-435, cat. 135)

Sant Jordi51

Cristòfol Jacint Belda, 1737
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serveix per a situar el moment a partir del qual 
Garcés introdueix de nou aquest ornament.

Pel que fa a l’estat de conservació, presenta 
alguns taulells centrals fracturats i amb pèrdua 
de capa pictòrica.

El beat dret al centre, abillat amb l’hàbit blau 
dels franciscans, mostra les mans obertes i 
adora la sagrada forma que apareix al cel en-
tre raigs de llum i querubins. Se situa en un 
paisatge de vegetació frondosa amb un llac i 
muntanyes al fons. Uns temples laterals amb 
tres campanars completen l’escenografia.

Es tracta d’una obra de qualitat i de dimensions 
més grans del que és habitual. Està resolt amb 
escàs perfilat de colors i pinzellada acurada. 

El plafó està emmarcat per una sanefa clas-
sicista consistent en una garlanda floral amb 
cintes enrotllades, executada en monocromia 
verd oliva, vorejada per dos llistells daurats. 
La majoria de les seues obres es tanquen amb 
un marc senzill a base de bossells. En aquesta 
ocasió Garcés recupera una orla que ja havia 
utilitzat als inicis, la que veiem en les dues es-
cenes circulars de la vida de sant Josep a l’es-
glésia del Salvador de Cocentaina. Variacions 
del tema, tant pel que fa a la composició or-
namental com a la pinzellada, en trobarem als 
plafons de la Mare de Déu d’Orito de Mont-
fort, de sant Josep de Montitxelvo, de la Mare 
de Déu amb sant Domènec i de la Trinitat 
d’Albaida. 

En tots els casos es tracta de marcs integrats al 
plafó, a diferència del que completa el plafó 
de la Mare de Déu dels Desemparats de l’Al-
modí de Xàtiva, amb taulells de mostra afegits. 
És una sanefa menys naturalista que les ante-
riors, però com que està datada en 1859 ens 

Valentí Garcés i Tadeo
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1860
140 x 100 cm
7 x 5 taulells
Procedent del Carreró de la 
Cordeta, 27 (façana d’una fàbrica); 
antic carrer Beat Nicolau Factor
Jardí del Círculo Industrial

Inscripció: EL B. NICOLAS FACTOR

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 73); 
Navarro i BueNaveNtura i CeBriáN i 
MoLiNa (2010b: 114, 152); Navarro 
i BueNaveNtura i CeBriáN i MoLiNa 
(2013a: 62); CeBriáN i MoLiNa, 
Navarro i BueNaveNtura i segura 
Martí (2014: 225)

Beat Nicolau Factor52
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Sobre núvols, sant Vicent amb hàbit de d’orde 
dels dominics assenyala el filacteri amb la ca-
racterística llegenda que acompanya la seua 
iconografia. Porta el llibre i una vara assutze-
nes. Dos àngels sostenen la trompeta del Ju-
dici final, el capell i les mitres, símbols de les 
dignitats eclesiàstiques a les que va renunciar. 
Un marc compost per bossells i llistells tanca 
la composició.

Tant al fons com als núvols trobem el caracte-
rístic traç llarg i ràpid de Garcés. En canvi, les 
anatomies estan resoltes amb gradacions su-
aus de pinzellada quasi imperceptible. La po-
licromia, després de l’etapa amb poca varietat 
dels anys centrals del segle, torna a augmentar 
la gamma. El plafó pertany al període anterior, 
just abans de la introducció del color rosa en 
la dècada dels anys 70.

El model iconogràfic el repeteix en altres 
obres, aquestes ja dels anys 70 amb la policro-
mia rosa com a protagonista i rètols bicolors. 
Es tracta del Sant Vicent de Rafelcofer (sense 
núvols) i el de Vilallonga, aquest últim signat 
amb les inicials VG.

Altres plafons de l’autor amb aquesta advoca-
ció els trobem a l’Atzúvia, al Museu de Ce-
ràmica de València, a la Font d’En Carròs o a 
Onda (ací d’un sol taulell).

En la façana est d’aquesta masia, també s’hi lo-
calitza un altre plafó ceràmic devocional amb 
la imatge de sant Vicent Ferrer [cat. 101].

Valentí Garcés i Tadeo
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1860
80 x 60 cm
4 x 3 taulells
Mas del Xocolater (façana oest)

Inscripció: TIMETE DEUM ET DATE 
YLLI HONOREM

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 154); 
Navarro i BueNaveNtura i CeBriáN i 
MoLiNa (2010b: 114, 157)

Sant Vicent Ferrer53



181CATÀLEG D’OBRES



182 TAULELLERIA DEVOCIONAL D’ALCOI (segles xviii i xix)

Sant Roc vesteix de pelegrí, amb les veneres 
al capell i a l’esclavina. Sosté el bordó en una 
mà mentre que amb l’altra assenyala la nafra. 
El gos li duu el rotllo de pa. 

Mostra clares analogies estilístiques amb el 
plafó del beat Nicolau Factor del Círculo In-
dustrial. A més, té el mateix tipus de rètol 
parcial que oculta l’extrem per la vegetació. 
També idèntiques són les espècies vegetals del 
paisatge. Es tracta que dues obres que deuen 
tenir una cronologia molt propera.

En l’execució de l’obra, que atribuïm a Valen-
tí Garcés, ha intervingut també el fill Manuel, 
pintor i propietari de la fàbrica La Valenciana 
d’Onda. O almenys va influir en ella marcada-
ment. Així es deriva del tractament anatòmic 
de sant Roc, de pell obscura amb amples llu-
entors, tal i com pinta Manuel Garcés. El fet 
que es tracte d’una obra conjunta, no seria un 
cas excepcional. Tot sembla indicar que el pla-
fó de la Mare de Déu del Carme de Borriana 
fou pintat per ambdues mans, per pare i fill, 
així com el de la Mare de Déu de la Providèn-
cia de Tortosa.

Valentí Garcés i Manuel Garcés
Fàbriques de la ciutat de València o 
La Valenciana d’Onda
Ca. 1860
80 x 60 cm
4 x 3 taulells
Procedent de la Filatura de Pla, 
partida de Sant Benet.
Col·lecció particular

Inscripció: S. ROQUE CONFESOR.

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 61); 
Navarro i BueNaveNtura i CeBriáN i 
MoLiNa (2010b: 114)

Sant Roc54

Manuel Garcés, Xelva
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La Verge es representa sobre un tron de núvols 
i voltada de raigs. Està emmarcada per un bos-
sell amb llistell senzill. Per les petites dimen-
sions deu tractar-se d’una obra destinada a la 
devoció particular (interior).

La tècnica denota la influència de Valentí Gar-
cés. Són bastants els plafons dedicats a la Mare 
de Déu dels Desemparats del pintor, com els 
de Castalla, Potries, la Font d’En Carròs o On-
dara, per citar només alguns pocs exemples. 

Els trets pictòrics més destacables del taule-
ll són el dibuix esquemàtic amb manganès 
molt marcat, la pinzellada ràpida i l’estalvi 
de colors. Es un tipus de producte de gamma 
econòmica del què disposaven la major part 
de les fabriques, de comercialització assegu-
rada, i del qual s’han conservat nombrosos 
exemplars.

Entorn de Valentí Garcés 
Fàbriques de la ciutat de València
Mitjan segle XIX
1 taulell de 20,5 x 20,5 cm
Carrer Sant Francesc, 62 (interior)

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 47)

Mare de Déu dels Desemparats55
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columnes, tot amb jaspis que imiten marbre. 
Potser a imitació del nou retaule que havia 
estat renovat feia poc més de dos anys, en 
1824. El qual constava de fornícula, quatre 
columnes, dues d’elles enretirades, i frontó 
(Vilaplana Gisbert, 1892: 440; López Català, 
2011: 123). En qualsevol cas, la imatge guar-
da molta semblança amb el gravat de Francesc 
Jordà (1814) titulat El Niño Jesús del Milagro / 
que se venera en las Agustinas de Alcoy.

L’any 1975, amb motiu de l’enderrocament de 
diverses cases del carrer Tossal, el plafó es va 
desmuntar sense cura, picant fins i tot el taulell 
amb el rostre del Xiquet. Afortunadament, el 
Museu Arqueològic va recuperar els taulells 
entre les runes i finalment s’ha restaurat en 
2011.

Reprodueix la imatge del Xiquet Jesús del Mi-
racle que es venera en l’església del monestir 
del Sant Sepulcre. Es tracta d’una escultura 
vestida i amb corona oberta. De la cintura de 
la imatge pengen diferents amulets-joies: una 
campana, una cistelleta, un poalet, i un sonall 
en forma de corneta amb cascavells (Martínez 
Miñana, 2018), que també són visibles al plafó 
ceràmic del Jesuset, de mitjan segle xviii, que 
se situa sobre l’entrada del temple. Al peus hi 
ha la garba de llenya que ocultava les formes 
amb el viril, i en la clau de l’arc veiem l’hòstia 
radiant amb l’anagrama. Acompanyen l’advo-
cació central la Mare de Déu del Pilar, amb 
Saragossa al fons, i les ànimes del Purgatori.

A l’emplaçament original del plafó, a la part 
inferior hi era la placa ceràmica amb el text: 
Calle de Jesús se colocó día 9 de Junio año 
1826, tal i com es mostra en una fotografia 
reproduïda al llibre de R. Sanchis (1968). Al 
segle XIX el carrer de Jesús, denominava l’ac-
tual carrer del Tossal, antiga via d’entrada a la 
ciutat pel camí de Penàguila que estableix la 
comunicació entre la part alta del Tossal i les 
fàbriques que se situen pròximes al riu Moli-
nar, edificis industrials que molt sovint han es-
tat presidits per plafons o taulells representant 
la imatge de la Mare de Déu del Pilar, advoca-
ció titular d’una ermita que es localitza al curs 
alt del riu. Açò podria explicar la inclusió de 
l’advocació mariana al plafó.

Està emmarcat per elements arquitectònics 
classicistes: un arc de mig punt sobre dues 

Fàbriques de la ciutat de València
1826
82,5 x 61,8 x 1,6 cm
4 x 3 taulells de 20,6 x 20,6 cm
Placa ceràmica annexa de 33,4 x 
33,4 x 2,4 cm
Procedent del Carrer del Tossal, 21; 
antic carrer de Jesús
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 2.587)

Inscripcions: En la base de 
la peanya “el niño JESÚS del 
Milagro”. En la clau de l’arc: JHS.
En la placa inferior: “Calle de Jesús 
/ se colocó dia [9] / de Junio / año 
1826”

Revers: Amb manganès numeració 
correlativa de dreta a esquerra i de 
dalt a baix.

Bib.
segura Martí (1984: 78); segura 
Martí (1988a: 146-148, núm. 3); 
segura Martí (1990: ref. Alcoi 32); 
segura Martí (2006: 130-131, núm. 
15); segura Martí (2011d: 638-639, 
cat. 233); MartíNez MiñaNa (2018: 
244-247); zaNóN rodrigo (2018: 
224-225); Navarro i BueNaveNtura, 
CeBriáN i MoLiNa, segura i Martí 
(2019)

Jesuset del Miracle, Mare de Déu del Pilar i Ànimes 
del Purgatori
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Petit plafó que representa sant Joaquim com 
un ancià barbat abillat amb túnica verda i 
mantell groc. Porta un llibre i gaiata. Es mos-
tra descalç sobre un terreny hemisfèric amb 
arbusts als laterals. Uns núvols esponjosos 
als angles superiors completen l’escenografia. 
Està emmarcat per filet groc-taronja, ocult per 
un marc de fusta.

Es tracta d’un obra inèdita de Vicent Camar-
lenc, pintor actiu durant la primera meitat del 
segle XX que va exercir la seua labor, almenys, 
a les fàbriques de Fos i del carrer Corona de 
València. Coneixem algunes obres datades, 
com el panell de Sant Tomàs i sant Bonaven-
tura de 1828 i la Puríssima de 1830, ambdues 
obres de Xelva. 

Malgrat certes inseguretats en el dibuix, es 
mostra com un pintor d’ofici i diligent que ha 
assimilat la tendència pictoricista sorgida a 
principis del segle XIX, així com els ensenya-
ments rebuts en l’Acadèmica de Belles Arts de 
València.

El pintor va realitzar una versió més elaborada 
(4 x 3) conservada a Gorga, amb el rètol: EL 
PATRIARCA SN JOAQUIN.

S’observen alguns defectes de cuita com peti-
tes bombolles o quartejats en la superfície dels 
òxids.

Vicent Camarlenc
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1830-1840
40 x 30 cm
2 x 2 taulells de 20 cm, els laterals 
de la dreta partits
Carrer Sant Nicolau, 135 (interior, 
primer replanell d’entrada de veïns)

Sant Joaquim 57
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Representa l’aparició de la Mare de Déu del 
Pilar a Sant Jaume, agenollat a l’esquerra. A 
la dreta hi ha incomplets, dos pelegrins com-
panys del sant en la seua predicació. Al fons 
es veu la ciutat de Saragossa i el pont sobre 
l’Ebre. 

L’escena apareix inserida en una fornícula 
fictícia composta per un altar marbrejat, dos 
columnes i un arc de mig punt amb decora-
ció floral als carcanyols. Als elements arqui-
tectònics destaca la labor ornamental raspada 
a base de punts i línies horitzontals. 

Els trets pictòrics responen a un moment de 
dispersió d’estils dels anys centrals del segle 
XIX, on cada pintor o fàbrica assumeix una 
pauta a seguir. 

L’edifici presentava ruïna imminent i va ser 
derrocat. Les columnes de la fornícula (d’al-
geps sobre un ànima de fusta) i les peces del 
plafó es conserven al Museu Arqueològic Mu-
nicipal Camilo Visedo Moltó, on s’ha procedit 
a la seua restauració.

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1830-1840
102,5 x 61,5 cm
5 x 3 taulells de 20,5 cm
Incomplet. Manquen els taulells 
núm. 11, 12 i 15.
Procedent del carrer de Sant Joan, 
42 (façana)
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó

Revers: Amb manganés, numeració 
correlativa de dreta a esquerra i de 
dalt a baix, i la lletra “P”.

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 53)

Mare de Déu del Pilar amb sant Jaume58

Emplaçament original
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Sobre uns núvols, santa Rita agenollada i 
amb el braços estesos adora el crucifix. Ves-
teix l’hàbit obscur de les agustines cenyit per 
una corretja. Mostra una espina al front que, 
en desprendre’s de la corona de Crist, se li 
va clavar mentre meditava sobre la Passió. Al 
fons, totalment neutre, s’insinuen uns núvols. 
Un bossell entre llistells, groc, taronja i blanc, 
emmarquen el plafó.

Segueix fidelment el model iconogràfic de la 
xilografia de la col·lecció de l’Acadèmica de 
Sant Carles de València utilitzada als goigs de 
la santa. Fins i tot el rètol al·lusiu a l’advocació 
se situa al mateix lloc, escrit directament sobre 
el fons.

Resolt amb una policromia bastant sòbria, des-
taca el color obscur de l’hàbit que també s’ha 
utilitzat per als cúmuls, amb algunes matisa-
cions. 

L’advocació a la ciutat està relacionada di-
rectament amb la presència dels agustins des 
d’inicis del segle XIV.

El taulell central núm. 5 corresponent al tors 
de la santa està obrat en posició invertida. 
Malgrat tenir llesques perifèriques en algunes 
peces, l’estat de conservació és bo.

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1830
82 x 61,5 cm
4 x 3 taulells de 20,5 x 20,5 cm
Carrer de Santa Rita, 14 (façana)

Inscripcions: INRI en la creu. Rètol 
inferior: Sta. Rita.

Bib.
segura Martí (1985a); segura Martí 
(1990: ref. Alcoi 37); pérez guiLLéN 
(1991: 496, núm. 525)

Santa Rita de Càssia59
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Representa una escultura del sant sobre pea-
nya. Vesteix l’hàbit blanc de l’orde de la Mercè 
sobre el qual porta roquet i muceta, en al·lusió 
a la dignitat cardenalícia a la que renuncià. A 
sobre, l’escut simplificat de l’orde amb quatre 
barres i corona. Jove imberbe, llueix una ton-
sura molt marcada. Porta en una mà la custò-
dia i en l’altra la palma del martiri amb les tres 
corones.

El model de la figura sembla inspirat en l’es-
tampa xilogràfica de la col·lecció de l’Acadè-
mia de Belles Arts de Sant Carles de València. 

Presenta un especejament poc freqüent en 
la taulelleria valenciana, potser en un intent 
d’evitar que la junta coincidís sobre les punte-
tes del roquet.

Per les característiques pictòriques i l’estil atri-
buïm l’obra a l’anomenat Pintor de la Con-
questa, actiu durant el segon quart del segle 
XIX a la Reial Fàbrica de Valencia propietat 
dels Sanchis. Hi trobem en el teixit de l’hàbit 
del sant el famós gris cendrós que pertany a les 
innovacions del fabricant. El tipus de cel blanc 
amb pinzellades blaves a la part superior el ve-
iem en altre obres del pintor, com al plafó de 
doble advocació amb Sant Josep i Sant Vicent 
Ferrer d’Almussafes de 1844, al Sant Cristòfol 
del museu parroquial de Bocairent o al de la 
Mare de Déu d’Agres d’Ontinyent de 1843. 

Pintor de la Conquesta
Reial Fàbrica de València?
Ca. 1840
40 x 20 cm
Carrer de Sant Francesc, 36 (pati 
interior) 
No es conserva al seu emplaçament

Inscripció: S. RAMON NONAT.

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 62)

Sant Ramon Nonat60

Xilografia, Col·lecció de l’Acadèmia 
de Sant Carles
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Sobre un pedestal neoclàssic amb núvols Sant 
Josep semiagenollat sosté el Xiquet que duu la 
creu. Un dels àngels que l’envolten li porta la 
vara florida. La composició segueix el gravat de 
Tomàs López Enguídanos (1812) que representa 
l’escultura venerada en la basílica de la Mare 
de Déu de València, model d’èxit del qual es 
feren diverses versions. Ací el pintor ceràmic ha 
prescindit de l’arquitectura de l’altar.

Com hem vist en altres exemples d’Alcoi, es 
tracta d’un tipus de plafó devocional on es re-
presenta la imatge o escultura del sant i no el 
sant pròpiament dit, per això apareix sobre pe-
anya, aïllat, amb els seus atributs iconogràfics.

Com s’esdevé en alguns casos en la pintura de 
plafons devocionals, el pintor aplica un trac-
tament pictòric més tradicional respecte a al-
tres obres. Està resolt amb un perfilat molt fort, 
tècnica distinta a la que observem quan pinta 
escenes costumistes, en les quals, sense elimi-
nar totalment el dibuix, és més discret, com als 
panells dels museus de Sèvres o de Castelló.

És idèntic en estil, cromatisme, composició i 
especejament al plafó de Sant Josep de Xelva, 
del mateix autor. Fins i tot es repeteix el filac-
teri buit que mostra l’àngel, sense inscripció.

L’antic edifici industrial denominat Màquina 
de Candela, construït l’any 1833, albergava 
màquines de cardar i filar llana, i també un 
molí fariner. Tenia dret a utilitzar les aigües de 
la Font del Xorrador de Fillol.

Pintor de la Conquesta
Reial Fàbrica de València?
Ca. 1840
4 x 3 taulells
Màquina de Candela (Partida de 
Cotes) (façana lateral d’un annex de 
l’antiga fàbrica)

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
153); CeBriáN i MoLiNa (2013-2014: 
109, 111, 119); CeBriáN i MoLiNa, 
Navarro i BueNaveNtura i segura 
Martí (2014: 224)

Sant Josep61

Xelva
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La Mare de Déu del Desemparats, sobre un 
tron de núvols i querubins, es mostra segons 
la iconografia més comuna. Duu a la mà dreta 
uns lliris i amb l’esquerra sosté el Xiquet, el 
qual porta la creu. En la banda inferior, sota el 
mant de la Verge, tot farcit de joies i escapula-
ris, hi ha dos xiquets innocents que matà el rei 
Herodes. L’escenografia inclou unes cortines 
obertes recollides als laterals i uns raigs llumi-
nosos. Està emmarcat de manera senzilla per 
bossells amb llistells.

El Pintor de la Conquesta elabora uns rostres 
molt característics, amb grans ulls molt oberts 
on l’iris és totalment rodó i negre, i l’esclerò-
tica bastant realçada. Les ombres ocupen 
amples zones fosques. Utilitza els raspats en 
abundància, com es pot observar als cortinat-
ges endomassats i als brodats dels mants. Una 
de les obres on la tècnica del raspat està més 
present, esdevenint quasi protagonista, és el 
plafó de la Mare de Déu del Carme de Terol. 
Respecte de la policromia, hem de destacar un 
to rogenc que aplica en bastants ocasions. Ací 
el veiem als draps que cobreixen els innocents; 
i també, per exemple, als plafons de la Mare 
de Déu Carme de Novelda, Sant Antoni Abat 
de Benimodo o Santa Bàrbara de l’Alqueria de 
la Comtessa. Si el comparem amb el Sant Jo-
sep de la Màquina de Candela, la tècnica de la 
Mare de Déu és menys dibuixística.

Del pintor s’ha conservat a Alcoi un altre pla-
fó amb la mateixa advocació molt semblant, 
però de més grandària.

Pintor de la Conquesta
Reial Fàbrica de València?
Ca. 1840
65 x 51 cm
3 x 3 taulells de 20,3 cm, els 
superiors i laterals de la dreta partits
Carrer de Sant Nicolau, 21 (interior)

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 50); 
CeBriáN i MoLiNa (2013-2014: 110, 
116)

Mare de Déu dels Desemparats62
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Plafó amb la Mare de Déu dels Desemparats 
molt semblant al del carrer de Sant Nicolau, 
21. Ací sense resplendor i amb un model de 
cortina diferent. De fet, el Pintor de la Con-
questa representà en diversos plafons aques-
ta advocació mariana, sempre canviant petits 
detalls que els diferencien els uns dels altres, 
i en els quals reprèn la tradició ceràmica de 
començaments del segle XIX de mostrar les 
imatges sagrades entre cortinatges recollits 
en els laterals. Per exemple, els trobem a les 
Alcubles, a Atzeneta d’Albaida, o Agullent. Es 
tracta d’una advocació que durant els segles 
XVIII i XIX va tindre gran demanda.

Els taulells inferiors extrems han estat bescan-
viats en obrar-los.

Pintor de la Conquesta
Reial Fàbrica de València?
Ca. 1840
82 x 61,5 cm
4 x 3 taulells de 20,5 cm
Carrer de Sant Nicolau, 51 (interior)

Bib.
segura Martí (1990: ref. Alcoi 51); 
CeBriáN i MoLiNa (2013-2014: 110, 
117)

Mare de Déu dels Desemparats63

Agullent
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Plafó inèdit amb Santa Elena, dempeus sobre 
una illa amb vegetació, extasiada en la con-
templació de la vera creu que sosté. Abillada 
de matrona romana, porta mantell i pell d’er-
mini, i cenyeix corona. Una orla resplendent 
immensa ocupa quasi tota la part superior, que 
es completa amb un fons de núvols blaus. Una 
motlura a base de bossells i filets grocs i taron-
ja emmarquen l’obra. La composició segueix 
quasi literalment el gravat de Francesc Jordà 
del mateix tema.

La tècnica a base de pinzellada solta i llarga, 
amb perfilat per a algunes zones concretes i 
raspats, així com la policromia amb colors 
agrisats i carmí, es corresponen amb el tracta-
ment pictòric de mitjan segle XIX. La manera 
de resoldre el rostre, en canvi, denota un pin-
tor que ha assumit totalment el pictoricisme 
encetat a principis de segle. 

Segurament fou elaborat a la Reial Fàbrica en 
l’època en què els Sanchis eren els propietaris. 
Presenta clares analogies amb els sòcols de Sè-
vres i amb altres obres del Pintor de la Conquesta.
 
Pel que fa a l’especejament, cal destacar l’es-
tranya partició del rostre de la santa, amb la 
junta del taulell que li passa pel mig del front, 
fet poc freqüent en la taulelleria valenciana. 

Durant el segle XIX aquest barri de l’eixam-
ple urbà d’Alcoi, i la seua avinguda principal 
–avui retolada País Valencià—, es van denomi-
nar de Santa Elena.

Reial Fàbrica de València?
Mitjan segle XIX
82,4 x 61,8 cm
4 x 3 taulells de 20,6 cm
Av. País Valencià, 59 (interior, 
replanell de l’escala de veïns) 

Santa Elena 64

Francesc Jordà
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El sant ermità, abillat amb l’hàbit dels antoni-
ans, amb la tau al muscle, porta la gaiata i el 
llibre obert. El porc amb la campaneta descan-
sa darrere i al fons veiem un edifici divuitesc 
en flames que representen el foc de sant Anto-
ni. Una vora amb doble llistell blau emmarca 
el taulell.

Pel format i dimensions, es tracta d’una peça 
de devoció particular. En la majoria dels ca-
sos, les imatges de sant Antoni d’un sol taulell 
solien instal·lar-se a les quadres, porqueres o 
corrals de les cases, per causa del patronatge 
del sant sobre els animals domèstics. En el cas 
d’aquesta placa tenia caràcter profilàctic sobre 
un forn de pa.

Malgrat tractar-se d’una peça de petites dimen-
sions, l’autor li ha dedicat la mateixa atenció i 
correcció que a altres de les seues obres. Està 
resolt amb perfilat negre i amb la gradació de 
colors indispensable per tal de crear ombres i 
volums, tot amb un cromatisme d’escassa vari-
etat. Per als elements del paisatge i els raigs de 
l’aureola la pinzellada és més lliure.

El pintor utilitzà aquesta composició en una 
altra obra de la mateixa advocació però de 
major dimensió. Es tracta del plafó d’Alfauir, 
compost per nou taulells (3 x 3, amb els la-
terals de la dreta partits), amb idèntic model 
de sant i d’arquitectura, i repetició d’escenari 
amb la carena de muntanyes al fons. La ins-
cripció, en blau, canvia en escriure abat en 
lloc d’abad.

Fàbriques de la ciutat de València
Mitjan segle XIX
Placa de 31 x 31 cm
Carrer Casa Blanca, 52 (interior 
d’un antic forn de pa)

Inscripció: SN ANTONIO ABAD

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 58)

Sant Antoni Abat65

Alfauir
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Al Museu de Xérica es conserven diverses 
obres del pintor, algunes de les quals provenen 
del Portell de Sant Roc.

La imatge de la Mare de Déu apareix entro-
nitzada en una peanya que se sustenta sobre 
núvols. Sosté al braç esquerre el Xiquet que 
vesteix capa i duu la creu de la futura passió, i 
a l’altra mà porta una vara d’assutzenes. Baix 
del mant aixopluga els innocents on es veuen 
una gran quantitat de joies. El rètol de la part 
inferior està escrit directament sobre el blanc, 
sense cap cartel·la que el continga. Un bos-
sell amb llistells emmarca el plafó de manera 
senzilla. 

La figura ocupa quasi tota la superfície dis-
ponible, com si el pintor no hagués tingut en 
compte les proporcions del plafó de petites 
dimensions. De fet, les estrelles del nimbe de 
plata de la Mare de Déu estan situades rant el 
marc.

Del mateix autor que el Sant Antoni Abat pin-
tat sobre una placa del carrer de la Casa Blan-
ca (interior d’un forn), aquest plafó presenta 
idèntics trets pictòrics: perfilat negre, mínimes 
gradacions i cromatisme escàs. S’ha de posar 
en relació amb les Ànimes del Purgatori amb 
el Déu Pare de Salem, plafó format per qua-
tre taulells amb el rètol Cristianos, rogad por 
nosotras. Executat per la mateixa mà, trobem 
idèntics núvols un tant esponjosos, semblant 
tipus de retolació, i anàlogues anatomies dels 
innocents i les ànimes.

Presenta petits resquills i clivells als taulells 
superiors.

Fàbriques de la ciutat de València
Mitjan segle XIX
61,5 x 41 cm
3 x 3 taulells de 20,5 cm, els 
laterals partits
Carrer Casa Blanca, 18 (interior, 
segon tram de l’escala de veïns)

Inscripcions: N.A. S.A. DE LOS 
DESAMPARADODS.

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 49)

Mare de Déu dels Desemparats66

Salem
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Taulell amb la representació de sant Antoni 
Abat abillat amb l’hàbit talar, amb la tau al 
muscle i descalç. Porta a les mans la gaiata i 
el llibre obert. El porc negre que ix per darrere 
duu la campana penjada al coll. A l’esquerra 
hi ha el foc de sant Antoni sobre un monticle i 
a la dreta veiem l’ermita.

Pel que fa a la tècnica pictòrica, està resolt 
amb pinzellada molt aiguada i diluïda, s’uti-
litza bastat de raspat, i el perfilat ha quedat 
reduït al dibuix dels peus del sant únicament.

Les petites obres d’un sol taulell solien situ-
ar-se en l’interior de les cases en funció de les 
devocions personals dels seus habitants. En el 
cas de Sant Anton Abat, quasi sempre es des-
tinava, amb caràcter profilàctic, a les quadres 
dels animals per a protegir-los.

Al voltant de 1986 va ser desmuntat i venut en 
un comerç d’antiguitats d’Alcoi.

Fàbriques de la ciutat de València
Mitjan segle XIX
1 taulell de 20 x 20 cm
Carrer de Sant Rafael, 3 (interior)
Parador desaparegut

Bib.
segura Martí (1985a: núm. 1); 
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 28)

Sant Antoni Abat67
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demolició de l’edifici l’any 2001. El taulell 
núm. 4 està fragmentat, i el núm. 19, que es 
va desprendre i es va perdre, ha estat repro-
duït en 2007 pel ceramista de Manises Miguel 
Rodrigo.

Sant Vicent és representat com Àngel de l’Apo-
calipsi, amb dues grans ales i trompeta del Ju-
dici Final. Dempeus sobre uns cúmuls, amb 
hàbit dominic, assenyala amb el dit índex de 
la mà dreta el filacteri amb el lema (Ap 14, 
7) “Timete Deum et date illi honorem”. A l’es-
querra un àngel li porta una vara d’assutzenes, 
mentre que el de la dreta li subjecta l’evangeli-
ari obert, eina eficaç de la seua predicació que 
anuncia la vinguda del Judici Final. El marc 
groc o daurat s’inspira en alguns dissenys 
neoegipcis, ja que a mitjan segle XIX creix 
l’interès per reinterpretar estils antics. 

El Pintor de Sant Vicent, anomenat així per 
aquest plafó que conserva el Museu d’Alcoi, 
es caracteritza per la tècnica nerviosa, tant pel 
que fa al dibuix com per a la pinzellada. Pinta 
els rostres amb grans ulls aquosos i amb les 
celles definides i ondulades. 

El plafó de Sant Vicent s’ha de posar en relació 
amb la Mare de Déu dels Desemparats que hi 
hagué en l’interior de la casa núm. 10 del car-
rer de St. Domènec. També del mateix pintor 
són el plafó de la Divina Pastora de Callosa 
d’En Sarrià, la Mare de Déu del Lloret d’Albai-
da (incomplet), el Sant Sebastià (A expensas de 
Francisco Salax) del Museu de la Vilavella, el 
viacrucis de Benimassot i El miracle dels pei-
xets d’Alboraia datat en la inscripció inferior 
l’any 1849.

Fou desmuntat per operaris de l’Ajuntament 
d’Alcoi, a instàncies del museu, abans de la 

Pintor de Sant Vicent
Fàbriques de la ciutat de València
1844
123,6 x 82,4 x 1,8 cm
6 x 4 taulells de 20,6 x 20,6 cm
Procedent del carrer de Sant Vicent 
Ferrer, 13 (façana)
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 145/01)

Inscripció: AÑO 1844 a la base 
del plafó (taulells núm. 22 i 23). Al 
filacteri: “TIMETE DEUM ET DATE 
YLLI HONOREM”.
Revers: Amb manganès, numeració 
correlativa d’esquerra a dreta i de 
dalt a baix.

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 42); 
segura Martí (2006: 131-132, núm. 
17); CeBriáN i MoLiNa (2011a: 426-
427, cat. 131); CeBriáN i MoLiNa, 
Navarro i BueNaveNtura i segura 
Martí (2014: 227-228)

Sant Vicent Ferrer68

Emplaçament original



211CATÀLEG D’OBRES



212 TAULELLERIA DEVOCIONAL D’ALCOI (segles xviii i xix)

Mostra la Mare de Déu sobre una peanya que 
levita sobre un tron de núvols. Davall del man-
tell aixopluga els xiquets innocents. Porta Jesús 
al seu braç amb la creu de la Passió. En l’altra 
mà duu les assutzenes. El fons neutre, sense 
concepció espacial, està ocupat per uns que-
rubins entre cúmuls. El marc és senzill, format 
per bossell amb llistell.

De la mateixa mà que el Sant Vicent apocalíp-
tic, destaca per la pinzellada ràpida d’aspecte 
esbossat i pel dibuix nerviós. També es carac-
teritza per les ombres marrons que filetegen 
les formes. Una altra obra del pintor on s’ob-
serva idèntica tècnica és la Mare de Déu del 
Pilar del Vilar de l’Arquebisbe.

Pintor de Sant Vicent
Fàbriques de la ciutat de València
Mitjan segle XIX
4 x 3 taulells
Carrer de Sant Domènec, 10 
(interior). 
No conservat

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
48); CeBriáN i MoLiNa, Navarro i 
BueNaveNtura i segura Martí (2014: 
227)

Mare de Déu dels Desemparats69
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carrer Mig de Canals i amb els Sants Josep 
d’Orba i les Alcubles.

La datació de l’obra s’ha efectuat a partir d’una 
decoració pictòrica de la façana propera al 
lloc que ocupava el plafó en la qual s’identifi-
cava l’any 1854. Segons llegim al llibre de la 
Peita (1669-1783) conservat a l’Arxiu Munici-
pal, el plafó se situa a la mateixa façana on des 
d’antic hi havia un “quadro” de llenç o fust.

Procedent del carrer de Sant Agustí núm. 18 
d’Alcoi, el plafó fou recuperat en 2004 per 
l’Ajuntament d’Alcoi abans de la demolició de 
l’edifici. Des d’aleshores forma part de la col-
lecció del Museu Arqueològic. Fou restaurat 
el 2011 amb ocasió de ser exposat en Camins 
d’Art-Alcoi (La Llum de les Imatges).

S’hi representa sant Agustí, pare i doctor de 
l’Església llatina i bisbe d’Hipona, entre nú-
vols. Sobre l’hàbit obscur dels agustins cenyit 
a la cintura porta la capa de bisbe. Un àngel 
li sosté el bàcul i la mitra. Està flanquejat per 
Crist crucificat que mostra la nafra del costat i 
la Mare de Déu que s’assenyala el pit. El pla-
fó està emmarcat per una orla daurada d’ele-
ments vegetals. La composició s’inspira en la 
pintura de Murillo del mateix tema conservada 
al Museu del Prado.

Escenifica el moment en què sant Agustí dubta 
entre Crist i la Mare de Déu. Llegim a les seues 
Meditacions “Col·locat al mig, no sé cap on 
girar-me: dubte entre la sang de Crist i la llet 
de sa Mare” (Positus in medio, quo me vertam 
nescio: hinc pascor a vulnere, hinc lactor ab 
ubere).

A Alcoi la devoció a sant Agustí és antiga. Des 
del segle XIV fins a la desamortització de Men-
dizábal existí un convent d’agustins, i fins al 
1936 una església gòtica dedicada al sant. En 
l’actualitat hi ha una congregació d’agustines 
fundada en 1596 en temps del patriarca Joan 
de Ribera. 

Per les característiques estilístiques tan sem-
blants al Sant Vicent i a la Mare de Déu dels 
Desemparats, ambdós del “Pintor de Sant Vi-
cent”, deuen tenir la mateixa procedència 
fabril, com també la Puríssima de la placeta 
de la Creu Roja. S’ha de relacionar igualment 
amb el plafó de la Mare de Déu de la Seu del 

Pintor de Sant Vicent?
Fàbriques de la ciutat de València
1854
145,6 x 124,8 cm
7 x 6 taulells de 20,8 x 20,8 cm
Procedent del carrer de Sant Agustí, 
18 (façana)
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 426/04)

Revers: amb manganès, numeració 
de l’1 al 42 i la lletra “S”.

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 44); 
segura Martí (2006: 132, núm. 18); 
Navarro i BueNaveNtura (2011b: 
428-429, cat. 132); segura Martí 
(2018)

Sant Agustí 70

Emplaçament original
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Malgrat que presenta algunes llesques, amb 
pèrdua de capa pictòrica en les vores del tau-
lells núm. 4 i 5, l’estat de conservació és bo.

La Puríssima, inserida dins d’un oval, es mos-
tra sobre núvols, amb el creixent lunar i el 
drac sota els peus. Destaca per l’escassesa de 
decoració. El pintor ha obviat qualsevol ele-
ment anecdòtic o ornamental que servís per a 
recrear un escenari que envoltés la figura. El 
fons és totalment blanc amb els angles blaus. 
Fins i tot els colors del plafó són sobris, amb 
predomini del blau sobre el roig de la túnica i 
el verd del drac.

Pel que fa a la tècnica pictòrica, el dibuix amb 
manganès és ràpid i escàs. El traç per a apli-
car el color és llarg, de diferents tonalitats que 
marquen la profunditat mitjançant successives 
aiguades. Aquesta manera d’acolorir confereix 
a l’obra cert caràcter d’esbós. Les ombres de 
les carnacions són verdoses. 

Es tracta d’un pintor desconegut, amb escassa 
producció localitzada, si és que no ha desapa-
regut la major part amb el pas del temps. De 
tota manera, però, podem relacionar-lo amb 
alguna obra més. Per exemple trobem de la 
seua mà el plafó de la Mare de Déu del Roser 
situat al Portal del Carme d’Aielo de Malferit, 
amb la mateixa pinzellada ràpida i sense con-
cessions decoratives, llevat del marc a trepa, 
que per altra part situa cronològicament la 
seua producció durant les dècades centrals del 
segle XIX. També s’ha de posar en relació amb 
la Mare de Déu de la Cova Santa del carrer de 
La Cordeta.

Fàbriques de la ciutat de València
Mitjan segle XIX
61,5 x 51 cm
3 x 2 i ½taulells de 20,5 x 20,5 cm
Placeta de la Creu Roja, 1 (interior 
entrada de veïns)

Puríssima71

Aielo de Malferit
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Bust de la Mare de Déu, amb toca recollida 
amb un fermall, protegit per un reliquiari amb 
pedres precioses i corona. Representa el relleu 
de guix fet a motle que segons la llegenda un 
pastor va trobar a la Cova del Lledoner d’Altu-
ra en el segle XVI. L’origen de la figura s’asso-
cia amb el cartoixà Bonifaci Ferrer, qui l’hauria 
elaborat amb les seues pròpies mans. 

La Mare de Déu del Santuari d’Altura fou des 
de mitjan segle XIX objecte d’especial vene-
ració en la majoria de les cases alcoianes, a 
causa de la seua intercessió en el cessament 
de l’epidèmia de còlera.

El tipus de pinzellada llarga i ràpida, el to 
verdós de les ombres, així com l’ampla zona 
blanca del fons, son molt semblants al plafó 
de la Puríssima de la placeta de la Creu Roja. 
El marc elaborat amb trepa és idèntic al de la 
Mare de Déu del Roser del Portal del Carme 
d’Aielo de Malferit, del mateix autor. Aquestes 
analogies tècniques i formals fan pensar que 
els tres plafons poden tenir la mateixa proce-
dència.

La cal·ligrafia utilitzada al rètol es correspon 
amb la del tercer quart del segle XIX. És la ma-
teixa que veiem als plafons del Mestre de San-
ta Anna i de Joan Ortiz. 

Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1860-1870
3 x 3 taulells, els laterals de 
l’esquera partits
Carrer La cordeta, 11 (interior)

Inscripció: Alcoi, Señora, espera 
en vos.

Bib.
segura Martí (1985b: 299); segura 
Martí (1990a: ref. Alcoi 67)

Mare de Déu de la Cova Santa72
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po de Ostia. Venerado en la Parroquia de la 
Villa Castillo de Guadalest, editats a la im-
premta de Juan Martí d’Alcoi vers 1860-1864 
(Castelló Candela, 1997: 116). Segurament es 
tracta d’una versió adaptada a la devoció local 
del gravat de Josep Camarón i Julià Mas del 
Sant Gregori venerat a la capella del Molí d’En 
Celoni.

El plafó ha estat atribuït a Joan Ortiz, tenint 
en compte els aspectes tècnics i artístics, així 
com els trets dels rostres amb ulls sortints. El 
pintor, actiu als anys centrals del segle XIX, se 
li coneixen obres datades entre 1846 i 1867. 
També el podem situar a les fàbriques de Josep 
Fos de València en 1855 i a la del Pilar de la 
Font d’En Carròs en 1866, segons les inscripci-
ons d’algunes de les seues obres.

Fou localitzat en 1998 i recuperat amb motiu 
de les obres de demolició de l’immoble núm. 
6 del carrer de Sant Gregori. Fins a aquell mo-
ment s’ignorava l’existència, perquè la imatge 
havia estat oculta per un barandat, possible-
ment des de la Guerra d’Espanya. Posterior-
ment, en 2007, el plafó fou donat al Museu 
d’Alcoi per l’empresa constructora que havia 
derrocat l’immoble. Els taulells núm. 1, 2, 3, 
5, 6 i 7, perduts, han estat reproduïts pel cera-
mista Miguel Rodrigo en 2007.

Sant Gregori beneeix els camps de vinyes 
envaïts per una plaga de llagosta, que es re-
presenten en aquesta iconografia en forma de 
papallones al vol. El sant vesteix ornaments de 
bisbe. Amb la mà esquerra subjecta el bàcul, 
i amb la dreta, l’aspersori o salpasser. Apareix 
voltat d’escolans que li subjecten el poal de 
l’aigua beneïda, porten ciris i una creu alça-
da. Entre ells veiem un personatge noble. Al 
seu costat sant Domingo de la Calzada (el seu 
ajudant), amb aurèola de santedat, li sosté un 
llibre obert.

Una motllura rectilínia composta de bossell 
groc entre dos filets marró ataronjat, amb efec-
tes d’ombra de color ocre, tanca la composi-
ció. Inclou una inscripció al·lusiva al patronat-
ge alcoià del sant i a la propietat veïnal del 
plafó que el va sufragar en 1857.

El patronat de sant Gregori sobre la ciutat té un 
origen agrícola. Els camps d’Alcoi patiren des 
del segle XVI una sèrie de plagues que introdu-
ïren la devoció al sant. Des de la seua tomba al 
Regne de Navarra hom portà aigua prèviament 
passada pel seu cos, amb l’objecte d’aspergir 
els camps i conjurar la plaga. Li feien una 
processó anual fins a l’ermita de Sant Maure, 
on s’hi celebrava la festa (Santonja, 2001). La 
devoció sobrevisqué fins a la meitat del segle 
XIX, com deixa de manifest el plafó que prové 
del carrer del sant.

El model iconogràfic reproduït és idèntic a la 
imatge del gravat Gozos a San Gregorio Obis-

Joan Ortiz i Àlvaro
Fàbriques de la ciutat de València
1857
123,7 x 82,5 x 1,8 cm
6 x 4 taulells de 20, 6 x 20,6 cm
Procedent del carrer de Sant 
Gregori, 6
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 10/07)

Inscripció: S.N GREGORIO OPISPO 
DE OSTIA, PATRON / DE ALCOY. 
Á expensas de los ve=cinos de la 
Calle. Año 1857

Revers: Amb manganès, numeració 
correlativa de dreta a esquerra i de 
dalt a baix, amb les lletres “S. G.O”

Bib.
segura Martí (2006: 132-133, 
núm. 19); segura Martí (2010); 
Navarro i BueNaveNtura i CeBriáN i 
MoLiNa (2010a); CeBriáN i MoLiNa 
i segura Martí (2011: 430-432, 
cat.133); CeBriáN i MoLiNa i Navarro 
i BueNaveNtura (2014: 22); CeBriáN 
i MoLiNa, Navarro i BueNaveNtura i 
segura Martí (2014: 226)

Sant Gregori d’Òstia73

“Gozos a San Gregorio Obispo de 
Ostia”. Castell de Guadalest
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Plafó senzill que representa la Mare de Déu 
dels Desemparats en la vessant iconogràfica 
més comuna, com es mostra a la basílica de 
València. Sobre una peanya i núvols, sosté el 
Xiquet que duu la creu de la Passió i aixopluga 
els innocents sota el mantell. 

Tècnica i estilísticament es relaciona amb el 
quefer de Joan Ortiz. L’autor degué desenvolu-
par la seua tasca molt proper al pintor, a no ser 
que es tracte d’una obra de joventut d’Ortiz.

Entorn de Joan Ortiz
Fàbriques de la ciutat de València
Mitjan segle XIX
3 x 3 taulells, els laterals partits
Carrer de la Mare de Déu d’Agost, 
20 (interior, entrada de veïns)
No es conserva

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 23)

Mare de Déu dels Desemparats 74
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Sobre un tron de núvols i querubins, la Mare 
de Déu porta al Xiquet al braç i recull baix del 
mant els xiquets innocents que matà Herodes. 
Uns feixos de llum zenital la irradien de gràcia 
divina.

El Mestre de Santa Anna és un pintor actiu 
entre 1865 i 1880 que treballa en un entorn 
pròxim a Joan Ortiz, amb qui té analogies tèc-
niques i estilístiques ben evidents. Es carac-
teritza per les anatomies de to bronzejat amb 
amples àrees lluentes, pels rostres d’ulls grans 
ametlats, i pel perfilat amb manganès destacat. 
Al plafó és remarcable la policromia centrada 
en el morat i el groc daurat intens.

Altres plafons amb l’advocació pintats pel 
mestre, tots molt semblants, els trobem a 
Moixent, Barcelona (A expensas de D. Maria-
no Sanz), Benissanó, Carlet, Turballos (Muro) 
(desaparegut), Torreblanca, Ibi o l’Alqueria de 
la Comtessa (els dos últims en interiors).

Mestre de Santa Anna
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1870
4 x 3 taulells
Carrer Pintor Casanova, 44 (interior)
Col·lecció particular

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 24)

Mare de Déu dels Desemparats75

Moixent
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Plafó amb sant Josep basat novament en el gra-
vat de Tomàs López Enguídanos de 1812. Re-
presenta l’escultura del sant al seu altar de la 
Capella de la Mare de Déu dels Desemparats 
de València.

El pintor féu una versió simplificada de la ma-
teixa iconografia al plafó que hi hagué a la fa-
çana del convent de Sant Josep i Santa Teresa 
de València (plaça del Portal Nou), en aquest 
cas eliminà l’arquitectura de l’altar i situà el 
sant sobre núvols en un espai obert. Als pla-
fons del Puig (convent mercedari de Santa Ma-
ria), del Camp de Mirra i de Beniarrés la font 
iconogràfica és diferent: el sant es mostra dret 
i el Xiquet acaricia la barba del pare. 

La concepció de l’obra denota un intent de 
rememorar la pintura ceràmica de la segona 
meitat del segle XVIII, com es pot apreciar pel 
perfilat accentuat i l’allunyament del pictori-
cisme, en aquest cas però, perdent la ingenu-
ïtat que caracteritzava les obres divuitesques. 
De fet, el Mestre de Santa Anna s’inclou dins 
de l’estil revival que es produeix en l’últim terç 
del segle XIX (Guerola, 2002).

L’obra és exemple de propietat compartida 
pels veïns del carrer ja que estava obrat en 
la mitgera de dues cases enderrocades l’any 
1979.

Mestre de Santa Anna
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1870
4 x 3 taulells
Procedent del carrer de Sant Josep, 
24-26 (façana)
Col·lecció particular 

Bib.
segura Martí (1985a: núm. 4); 
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 55)

Sant Josep76
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al d’Alcoi en cromatisme, elements vegetals 
accessoris, vestimenta dels personatges, rètol, 
etc. El de Rupit, en canvi, presenta una colo-
ració més tènue.

Els taulells núm. 2 i 5 estan fragmentats. El con-
junt presenta algunes llesques.

Santa Anna, seguint la tradició de la represen-
tació, porta una túnica llarga de color verd i el 
cap cobert amb toca, tal i com corresponia a 
les dones casades. Maria, amb el cap desco-
bert i els cabells llargs i solts, vesteix segons 
la iconografia de la Puríssima, es a dir, túnica 
blanca i mantell blau.

Com quasi tots els plafons del pintor, està 
emmarcat per dobles línies de color groc i ta-
ronja, amb un rètol inferior inserit dins d’un 
rectangle d’angles arrodonits. El paisatge amb 
palmeres i vegetació darrere de les figures, el 
sòl amb línies sinuoses i petites pedres també 
forma part del seu repertori.

Pel que fa a la tècnica, destaca l’ús dels raspat 
sobre la pintura per tal de donar lluentors i cre-
ar efecte de volum. També es caracteritza pel 
resplendor que il·lumina els rostres, deixant 
grans espais en blanc.

Al plafó hi ha un intent de recrear l’edat dels 
personatges. La tonalitat del rostre de Maria és 
més clara, més prop del taronja, mentre que a 
Anna li ha aplicat un color més amarronat i a 
sota n’hi ha línies de manganès que intenten 
ser arrugues.

L’advocació fou representada pel Mestre de 
Santa Anna en diverses ocasions. Coneixem 
dos plafons en els qual es mostra Maria apre-
nent a llegir, un d’ells es troba a Xàtiva i l’altre, 
on s’afegeix la figura de sant Joaquim, a la col-
lecció Folc-Russinyol. El de Xàtiva és d’idèntic 

Mestre de Santa Anna
Fàbriques de la ciutat de València
Ca.1870
4 x 3 taulells
Mas del Racó de Santa Anna 
(Partida de Polop Alt) (façana)

Inscripció: Santa Ana.

Bib.
CeBriáN i MoLiNa (2015: 195, 205)

Santa Anna77

Xàtiva
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Taulell inèdit que presenta els trets pictòrics i 
estilístics del Mestre de Santa Anna, autor de 
l’obra. 

Representa la iconografia alcoiana del Jesús 
del Miracle que es venera a l’església del Sant 
Sepulcre del convent d’agustines. La imatge o 
escultura miraculosa, vestida i coronada, es 
mostra sobre una peanya. Inclina el cos per 
a senyalar la garba de llenya que ocultava les 
formes amb el viril, i al davantal que vesteix 
veiem l’anagrama radiant JHS, detall aquest 
que també trobem en l’hàbit del Jesuset que 
es mostra a una fotografia del primer terç del 
segle XX (Zanón, 2018), en què la imatge porta 
corona barroca.

La garba de llenya es reprodueix igualment en 
un gravat de Francesc Jordán, de 1814, segons 
dibuix de Vicent López.

La túnica morada amb brodat a base d’escaires 
és molt semblant a la d’una xilografia anònima 
de la col·lecció de l’Acadèmia de Belles Arts 
de València. Deu tractar-se d’una de les diver-
ses vestidures de les que disposava l’escultura 
barroca.

Mestre de Santa Anna
Fàbriques de la ciutat de València
Ca.1870
1 taulell de 20,2 x 20,2 cm
Masia Saltet de Don Simon (façana)

Bib.
Navarro i BueNaveNtura, CeBriáN i 
MoLiNa, segura i Martí (2019)

Jesuset del Miracle78

Fotografia de la imatge del primer 
terç del segle XX (Zanón, 2018)
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En un paisatge obert amb vegetació baixa al 
fons, la Mare de Déu del Pilar se li apareix a 
sant Jaume. Els personatges masculins es mos-
tren agenollats en actitud d’adoració. Ací s’ha 
simplificat la iconografia, puix no s’ha incor-
porat la ciutat de Saragossa i el pont sobre 
l’Ebre. El fons està envaït pel resplendor de 
l’aurèola i per núvols. El plafó s’emmarca per 
una motlura amb llistells grocs i taronja.

El tractament del terra a base de línies en zi-
ga-zaga i petits cudols, el tipus de marc, i al-
guns detalls de la tècnica pictòrica fan pensar 
que l’obra ha estat executada pel pintor ano-
menat Mestre de Santa Anna. El cromatisme 
suau, amb alguns colors matisats pròxims als 
pastel com el lila, marró o verd clar del primer 
terme, situen la seua cronologia en la dècada 
dels 80 del segle XIX.

Els taulells angulars superiors estan bescanviats.

Mestre de Santa Anna
Fàbriques de la ciutat de València o 
Valldecabres de Quart de Poblet
Ca. 1880
80 x 60 cm
4 x 3 taulells
Carrer de Sant Jordi, 6 (interior)

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 76)

Mare de Déu del Pilar amb sant Jaume79
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És una de les obres més antigues del pintor 
conservada a la ciutat. La datació es basa en 
l’ús abundant del perfilat per al dibuix que 
amb el temps abandonarà, en la pinzellada 
correctíssima i moderada, en el tipus de nú-
vols artificiosos, o en la coloració general del 
plafó i l’aspecte diàfan. Segurament es pintà a 
la fàbrica de González Valls, on Mollà treba-
llava en aquesta època, tal i com queda mani-
fest amb la participació en l’Exposició Univer-
sal de Londres de 1851.

Una fotografia d’aquest plafó ceràmic il·lustra 
l’edició de 2016 del programa Actos y cultos 
en honor de San Mauro Mártir, Patrón de 
Alcoy.

Plafó pintat per Miquel Mollà, de triple ad-
vocació amb la Trinitat, Sant Maure i Santa 
Bàrbara inserits en tres cartel·les individuals. 
La Trinitat, que ocupa la meitat superior de la 
composició, mostra sobre un tron de núvols 
Jesús amb la creu i les nafres de la Passió visi-
bles, al Pare amb el ceptre i l’orbe, i els sobre-
vola el colom de l’Esperit sant. Del pintor tro-
bem altres Trinitats molt semblants a Benissoda 
(incompleta) i a Vilafranca, aquesta última més 
senzilla però que inclou l’any de 1860.

Sant Maure, legionari romà, mostra la ferida 
del coll i porta la palma del martiri i l’espasa. 
El sant és patró de la ciutat des dels terratrè-
mols de 1620, raó pel la qual al fons en grisa-
lla es veu una ciutat devastada pel sisme entre 
núvols de pols. Bàrbara, abillada a la moda 
romana, també mostra la palma i al darrere la 
torre.

El plafó no es tanca amb cap orla, sinó que 
cada representació està circumdada per un 
marc daurat mixtilini amb un ornament que 
separa la zona inferior. L’espai que resta al 
fons es reomple a base de ratlles paral·leles, 
un recurs decoratiu que hem vist utilitzar a 
Mollà en altres ocasions, com al plafó de San-
ta Filomena amb sant Antoni de Pàdua i Sant 
Josep d’Alboraia, al de la Mare de Déu del Ro-
ser de Jesús Pobre o la florera (3 x 3 taulells) 
que conserva el Victoria and Albert Museum 
de Londres. 

Miquel Mollà
Fàbrica de González Valls de 
València?
Ca. 1850-1860
160 x 100 cm
8 x 5 taulells
Carrer de Sant Maure, 17 (façana)

Inscripcions: SN. MAURO. / STA. 
BARBARA.

Bib.
segura Martí (1984: 78-79); segura 
Martí (1990a: ref. Alcoi 77); CeBriáN 
i MoLiNa i Navarro i BueNaveNtura 
(2012: 135, 145); CeBriáN i MoLiNa, 
Navarro i BueNaveNtura i segura 
Martí (2014: 228); CeBriáN i MoLiNa 
i Navarro i BueNaveNtura (2015b: 
101)

Trinitat, sant Maure i santa Bàrbara80
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La Heredad de la Purísima, més conegut com 
el Mas del Baró, se situa al Parc Natural del 
Carrascar de la Font Roja i a les proximitats 
del santuari de la Mare de Déu dels Lliris o 
Puríssima de la Font Roja.

Mollà segueix directament, en aquesta ocasió, 
la famosa versió de Puríssima pintada per Mu-
rillo. Presenta la Immaculada d’empeus sobre 
el creixent lunar i envoltada per núvols dividits 
en dues zones lumíniques, tot farcit d’un con-
junt d’àngels en diverses postures. El pintor, 
que es mou ja en el pictoricisme ple, ha assolit 
una tècnica depurada.

Del mateix pintor i amb el mateix especeja-
ment i iconografia, hem d’esmentar la Purís-
sima de Murla. El model de la imatge central 
és diferent, però idèntica la concepció general 
de l’obra amb un gran desplegament d’àngels 
i querubins voletejant sobre una immensa glò-
ria de núvols espessos. Té una altra Immacula-
da, molt més senzilla (4 x 3), a Toixa.

El plafó va acompanyat d’un rètol format per 
cinc taulells a la part inferior on s’indica que 
es va pintar l’any 1862, informació que ens 
proporciona una datació segura i situa crono-
lògicament l’obra en el corpus de Mollà. La 
inscripció, sense estar integrada en l’obra, so-
breposa part de la motlura superior al taulell nú-
mero 25 del plafó, creant un enllaç que uneix 
les dues parts del conjunt. Es tracta d’un recurs 
que facilita al pintor adaptar-se a la demanda 
del client de marera ràpida a partir dels mo-
dels que ja té la fàbrica al seu repertori. 

Respecte a l’estat de conservació, s’aprecien 
diversos resquills i alguns taulells fragmentats. 
Les peces número 13, 18 i 19 estan especial-
ment deteriorades, amb múltiples trencadures.

Miquel Mollà
Fàbrica de González Valls de 
València?
1862
100 x 80 cm
5 x 5 taulells, els laterals partits
5 taulells del rètol inferior
Mas del Baró (façana del pati)

Inscripció: HEREDAD DE LA 
PURISIMA AÑO 1862

Bib. 
segura Martí i doMíNguez parreño 
(2007b)

Puríssima81
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Presenta problemes de cuita, com es pot veure 
als clivells aparegudes dins del forn en la zona 
pintada amb òxid de ferro i de cobalt sobretot, 
especialment a la part inferior, les ombres de 
les carnacions o el marc. 

Actualment, el plafó, conservat en un interior, 
té bastants llesques a les vores de cada peça, 
així com alguna pèrdua i trencaments.

En l’interior d’una estança amb el pis enrajolat 
el Xiquet Jesús se li apareix entre raigs i nú-
vols a sant Antoni. El sant, agenollat davant 
la visió, vesteix l’hàbit blau franciscà, amb el 
cordó de nusos i espardenyes. El marc exterior 
de diversos colors elaborat amb trepa i el tipus 
de cal·ligrafia utilitzada per al rètol inferior és 
constant en l’obra de Mollà.

El pintor es caracteritza per la mestria tècnica 
de les seues obres. Amb una pinzellada minu-
ciosa, mostra la saviesa adquirida en el trac-
tament dels teixits amb clarobscurs delicats. 
Utilitza de vagades raspats per a les lluentors, 
com en aquest plafó en l’hàbit o al moble. 
El personatges mostren anatomies de vegades 
llarguerudes amb extremitats febles i primes. 
Un dels trets fisonòmics que més el defineix 
són els rostres ovalats de fronts amples, així 
com els ulls grans. 

Una versió posterior d’aquesta “Visió de sant 
Antoni” pintada per Mollà es pot veure als car-
rers d’Onda, amb el sant en posició frontal. A 
Benissanó repeteix el model, però ací l’ento-
nació blava inunda el plafó. Sempre pinta el 
mateix personatge de perfil. El rostre de sant 
Antoni el trobarem de nou, encara que més 
elaborat, en els orants situats als peus de la 
Mare de Déu dels Desemparats del plafó pro-
cedent de la Beneficència d’Alcoi, al de Santa 
Isabel d’Hongria del Museu de Ceràmica de 
València o al Sant Gaietà d’Ontinyent.

Miquel Mollà
Fàbrica de González Valls de 
València?
Ca. 1870
60 x 40 cm aprox.
3 x 3 taulells, els laterals partits
Col·lecció Particular

Inscripció: S.n Antonio de Padua

Bib.
CeBriáN i MoLiNa i Navarro i 
BueNaveNtura (2015b: 100)

Sant Antoni de Pàdua 82
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Al centre de la composició veiem sant Anto-
ni dempeus sostenint al braç el Xiquet Jesús. 
Representa una versió iconogràfica diferent a 
la de l’altre plafó alcoià. S’insinua un paisatge 
amb muntanyes al fons i un primer terme que, 
encara que té vegetació, és bastant àrid. Així 
són molts dels escenaris exteriors que pinta 
Miquel Mollà. La figura del sant projecta om-
bra al terra degut a la llum lateral.

Generalment, quan es tracta de petits plafons 
devocionals com aquest, la pinzellada molt 
acurada està centrada en els protagonistes de 
l’obra mentre que en l’espai que els envolta 
és ràpida. En tractar-se d’advocacions amb 
bastant devoció, aquest tipus de plafons for-
men part segurament del fons de la fàbrica, 
amb una clientela segura. En canvi pinta al-
tres obres d’execució més ambiciosa, com les 
conservades al Victoria and Albert Museum o 
al Museu de Ceràmica de València, o la sèrie 
de la vida de sant Lluís Bertran de l’Hospital 
de Pobres Sacertots de València, per exemple. 
Però en aquests casos, pel que observem, no 
es tracta de simples plafons devocionals, sinó 
d’encàrrecs importants que fins i tot signa.

Miquel Mollà
Fàbrica de González Valls de 
València?
Ca. 1870
60 x 40 cm aprox.
3 x 3 taulells, els laterals partits
Carrer de Sant Mateu, 37 (interior, 
entrada de veïns). 
L’edifici no es conserva 

Inscripcions: SN. ANTONIO DE 
PADUA.

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 41)

Sant Antoni de Pàdua83
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Sant Francesc, dret al centre, vesteix l’hàbit 
blau de l’orde franciscana. Al seus peus veiem 
una ovella. Duu la creu en una mà i en l’altra 
mostra un llibre obert on podem llegir Pulchra 
es Maria. Recordem que els franciscans eren 
ferms defensors de les tesis immaculatistes i 
que no feia gaire anys, el 1855, l’Església Ca-
tòlica havia declarat el dogma. Un paisatge 
d’execució ràpida amb una ermita i dos xi-
prers al fons completen la composició. És la 
mateixa escenografia que utilitza el pintor en 
el plafó de Sant Lluís Bertan de Bunyol.

Es tracta d’un tipus de plafó devocional senzill 
de petites dimensions, de la mateixa gamma 
que el de Sant Antoni de Pàdua i que solien 
tenir la majoria d’obradors en stock.

Miquel Mollà
Fàbrica de González Valls de 
València?
Ca. 1870
60 x 40 cm aprox.
3 x 3 taulells, els laterals partits
Placeta de la Creu Roja, 4 (interior); 
anteriorment carrer Sant Francesc, 
73
No s’ha pogut confirmar si 
actualment es conserva el plafó

Inscripció: Al llibre obert, puLChra 
est Maria

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 59)

Sant Francesc d’Asís84
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El plafó estava obrat a la façana d’una casa, 
dins d’una fornícula situada al costat del Tou 
de la Volta del carrer de Sant Sebastià, al Ra-
valet que hi havia a l’extrem nord del Passeig 
de Cervantes. Actualment es conserva en una 
col·lecció particular d’Alberic.

El sant màrtir apareix seminuu, cobert només 
per un llenç, nugat al tronc d’un arbre i assa-
getat. Les robes militars amb el casc i l’espa-
sa –formava part de la guàrdia de l’emperador 
Dioclecià– es veuen al terra vora la soca. El 
paisatge format per diverses seccions superpo-
sades, com és habitual en el pintor, és senzill. 
Veiem una cadena de muntanyes al fons d’en-
tonació gelada i al primer terme el terreny ver-
dós amb vegetació baixa.

El marc policrom elaborat amb trepes també és 
molt utilitzat en altres plafons que pintà Mollà. 
És idèntic al del Sant Antoni Abat d’Albaida o a 
la Santa Rosa de Lima d’Agullent. Són diversos 
els models de la sanefa; el de l’Aparició del 
Xiquet a sant Antoni de Pàdua per exemple, és 
diferent. Es tracta d’un recurs ornamental de 
l’època que també Francesc Dasí incorpora al 
seus plafons devocionals.

Mollà pintà altres plafons amb la mateixa advo-
cació per als quals va utilitzar el mateix model. 
El plafó alcoià és de tots el més ambiciós, tant 
pel que fa a la grandària com sobretot per la 
cura tècnica i artística. Per exemple, la placa 
commemorativa de la recepció d’una relíquia 
del sant de la Vilavella datada en 1863, per tant, 
de cronologia anterior. També coneixem en la 
col·lecció de la Caixa Rural d’Onda una placa 
que conté sant Fabià amb sant Sebastià, que per 
les dimensions i característiques formals degué 
pertànyer a una devoció particular. I encara una 
altra més, un petit plafó de 6 taulells de format 
quadrat en col·lecció particular de Vinaròs.
 

Miquel Mollà
Fàbrica de González Valls de 
València?
Ca. 1870-1880
100 x 80 cm 
5 x 5 taulells de 20 x 20 cm, els 
laterals partits
Procedent del carrer de Sant 
Sebastià, al Tou de la Volta (façana)
Col·lecció Alberto Martínez

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 72)

Sant Sebastià 85

La Vilavella

Emplaçament original al Tou de la Volta
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L’obra destaca per la tècnica molt depurada i 
per la subtilesa de la pinzellada molt fina, una 
de les obres més acurades de les que es con-
serven del pintor a la ciutat. El tractament pic-
tòric que dóna a les carnacions brunes, amb 
ombres suaus i brillantor difuminada, denota 
el coneixement que tenia Mollà de l’obra de 
Dasí. De fet, sabem que aquest el valorava ar-
tísticament i recomanava l’adquisició de les 
seues obres. 

Des de 1945 forma part del fons del Museu 
Arqueològic. Procedeix de la Casa de la Bene-
ficència que hi havia al carrer del Bisbe Orbe-
rà. L’edifici es va inaugurar l’any 1887, crono-
logia que per extensió es pot aplicar al plafó. 

La imatge de la Mare de Déu dels Desempa-
rats sembla estar entronitzada a la fornícula 
del seu temple de València. Subjecta amb el 
braç esquerre Jesús xiquet, que va vestit amb 
capa i sosté la creu. El mantell de la Mare de 
Déu és acampanat i incorpora els dos xiquets 
innocents i una gran quantitat de joies al fal-
dó. Dos àngels alcen el mant per tal d’acollir 
als seus peus dues dones i dos homes de ge-
nolls pintats a escales diferents que demanen 
la seua protecció. 

La figura de l’esquerra ofereix a la divinitat un 
llibre obert. El taulell inferior que s’ha conser-
vat mostra una referència al coneixement geo-
gràfic: esfera terràqüia, atles amb un mapa, 
llibres, tinter amb dues plomes, pot de secant i 
compàs transportador.

Una orla ovalada classicista composta de flors, 
daurada i amb raspats, que té als eixos cintes 
creuades emmarca el conjunt. La part superior 
està retallada i s’adapta a la curvatura que dibui-
xa el marc floral. L’única peça que es conserva 
de la filera inferior també sembla estar retallada.

No són habituals en la taulelleria valenciana 
els plafons retallats per tal de conformar ton-
dos o altres formes que no siguen les que pro-
porcionen els propis taulells rectilinis. Resulta 
interessant comprovar com en el cas de Mollà, 
el format potser no és tan infreqüent, ja que 
a més d’aquest plafó oval s’hi conserva el 
viacrucis de l’Hospital de Pobres Sacerdots 
de València.

Miquel Mollà
Fàbrica de González Valls de 
València?
Ca. 1887
120 x 100 x 1,6 cm (incomplet)
6 x 5 taulells de 20 x 20 cm (en 
falten 17)
Procedent de la Casa de la 
Beneficència (C/ del Bisbe Orberà)
Museu Arqueològic Municipal 
Camilo Visedo Moltó (inv. 14)

Revers: Numeració amb manganès 
de dreta a esquerra i de dalt a baix.

Bib.
segura Martí (1988a: 148, núm. 
6); segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
69); segura Martí (2006: 133, núm. 
21); CeBriáN MoLiNa i Navarro i 
BueNaveNtura (2012: 140); CeBriáN 
i MoLiNa i Navarro i BueNaveNtura 
(2014: 32-33); CeBriáN i MoLiNa, 
Navarro i BueNaveNtura i segura 
Martí (2014: 228); CeBriáN i MoLiNa 
i Navarro i BueNaveNtura (2015b: 
96)

Mare de Déu dels Desemparats86



247CATÀLEG D’OBRES



248 TAULELLERIA DEVOCIONAL D’ALCOI (segles xviii i xix)

Obra d’execució ràpida, presenta Sant Roc 
mostrant la nafra de la cama. Porta el bordó 
en forma de creu i als peus el gos li duu el 
rotllo de pa. El paisatge el componen unes 
muntanyes en la llunyania i uns turons amb 
vegetació.

La concepció general recorda les obres de Mo-
llà. Els trets del sant i l’anatomia estan molt 
pròxims als seus personatges. La vegetació és 
idèntica a les fulles de la copa de l’arbre del 
Sant Sebastià que hi havia al Ravalet. Sense 
poder afirmar que és obra pintada per la seua 
mà, es traca d’un plafó de cronologia més tar-
dana que els anteriors.

Miquel Mollà? 
Fàbriques de València
Ca. 1890
1 placa i el rètol
Mas de Don Pedro (façana)

Inscripció: SAN ROQUE.

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 165)
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Els taulells tenen llesques i trencadures, sobre-
tot a la meitat inferior. 

Sant Llorenç, dempeus i abillat de diaca, porta 
en una mà la palma i en l’altra sosté la grae-
lla, símbols del seu martiri. La imatge apareix 
al centre d’un escenari arqueologitzant, amb 
construccions de carreus i una ciutat emmura-
llada. Dalt i baix s’han afegit uns taulells rec-
tangulars que indiquen l’advocació i la data. 
Està obrat dins d’una fornícula de motlures 
rectilínies amb dues mènsules i un relleu su-
perior que mostra els atributs identificatius del 
sant. 

El plafó és exemple de propietat compartida 
pel veïnat al estar situat en la mitgera de dues 
cases. La devoció al sant en el carrer ha estat 
present al llarg de molts anys. Segons llegim 
al llibre de la Peita (1669-1783) conservat a 
l’Arxiu Municipal, el plafó se situa al mateix 
lloc on des d’antic hi havia un “quadro” de 
llenç o fusta. 

El pintor es distingeix per la pinzellada llarga i 
pel perfilat abundant de traç gros. Per l’estil, el 
podem situar en l’òrbita de Miquel Mollà o en 
la mateixa fàbrica, encara que sense assolir la 
seua qualitat tècnica i artística. Desconeixem 
el seu nom, però gràcies a la datació d’algunes 
obres, sabem que està actiu en la dècada de 
1870-1880. A més del Sant Llorenç pintat en 
1876, hi ha un plafó de Sant Isidre a Taver-
nes de la Valldigna de 1872 i un altre de Sant 
Cristòfol a Bétera de 1875, ambdós amb rètol 
inferior amb l’advocació i l’any.

Pseudo-Mollà
Fàbriques de la ciutat de València
1876
120 x 80 cm (140 x 80 amb rètols)
6 x 5 taulells, els exteriors laterals 
partits, més dos rètols de 10 x 80 
cada un
Carrer de Sant Llorenç, 23 (Façana)

Inscripció: Rètol superior: SN. 
LORENZO MARTIR. Rètol inferior: 
30 DE SETIEMBRE DE 1876

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
65); saNtoNJa CardoNa i segura 
Martí (2006: 263); CeBriáN i MoLiNa, 
Navarro i BueNaveNtura i segura 
Martí (2014: 228); segura Martí 
(2018)
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del drac, que en el cas de la iconografia del 
sant Jordi de l’Alameda es limita a pintar el cap 
i el coll de la fera, que apareix sense el cos, 
substituït en aquest cas per les figures de qua-
tre personatges amb indumentària del Bàndol 
Moro, ferits de mort per les sagetes que llança 
el sant cavaller (que ha substituït la sageta per 
l’habitual llança). Per altra part, el sant alcoià 
és molt similar a l’àngel de La fugida a Egipte 
del Museu del Taulell d’Onda. El paisatge de 
la composició representa muntanyes i un fons 
hemisfèric amb vegetació. En una cartel·la so-
bre la sanefa policroma es retola “SN JORGE 
MR”.

Del mateix pintor del Sant Llorenç, el plafó es-
tava situat a l’altura del primer pis de l’antic 
edifici que hi hagué fins 2004 –any de demoli-
ció– a l’Alameda núm. 77. Segurament ha es-
tat en aquest lloc, exposat a la via pública, des 
dels anys 1870, data en què degué ser cons-
truïda la casa, una de les primeres que es van 
bastir durant el segle XIX al costat de la carre-
tera de Xàtiva a Alacant (actual avinguda de 
l’Alameda). Els propietaris de l’immoble van 
dipositar el plafó al Museu Alcoià de la Festa al 
desembre de 2007. Els taulells de mostra que 
voltaven la fornícula no s’han conservat.

Ens trobem davant d’una de les primeres repre-
sentacions del sant Jordi “matamoros” alcoià 
que no copia la imatge de cap grup escultòric 
processional de les que hi havia a Alcoi durant 
el segle XIX. Vindria a ser una iconografia de 
transició, doncs encara que segueix el canvi 
iconogràfic que durant el segle XIX va experi-
mentar en l’àmbit local la imatge del patró 
d’Alcoi, a sota del sant es manté representat el 
cap d’una serp o drac que surt entre els perso-
natges “moros”. 

El model és idèntic al representat als plafons 
de Josep Sanchis i de Francesc Dasí en què 
el sant cavaller empunya una llança contra el 
drac, i en segon terme es mostren tres perso-
natges o festers amb indumentària del Bàndol 
Moro. La semblança entre les imatges és no-
tòria pel que fa a la imatge del sant amb el 
capell (ací pintat amb roig d’Onda) al vent de-
gut la posició del cavall i per la part superior 

Pseudo-Mollà
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1870-1880
80 x 60 cm
4 x 3 taulells de 20 x 20 cm
Procedent de l’avinguda de 
l’Alameda, 77 (façana).
Museu Alcoià de la Festa

Inscripció: SN. JORGE MR. 
Revers: Pintada amb manganès, 
numeració correlativa de dreta a 
esquerra i de dalt a baix.

Bib.
segura Martí (1983: 61-62, núm. 7); 
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 57); 
segura Martí i doMíNguez parreño 
(2007a: núm. 8); segura Martí 
(2008) 
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Representa l’aparició de sant Jordi, a cavall i 
amb la fletxa a la mà, durant el setge d’Alcoi. 
La ciutat es mostra al fons. Al peus, els musul-
mans vençuts gràcies a la intervenció miracu-
losa del sant. El plafó està emmarcat per una 
orla pintada amb trepa bastant usual durant 
l’últim terç del segle XIX.

El pintor té diferents versions d’aquesta ad-
vocació alcoiana. En aquest cas segueix la li-
tografia d’Antonio Pascual Abad de 1845. El 
rostre és similar al del Sant Antoni de Pàdua 
de Llocnou d’En Fenollet, obra de la seua mà.

Pseudo-Mollà
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1870-1880
80 x 60 cm
4 x 3 taulells de 20 x 20 cm
Procedent de la Venta de Sant Jordi 
(façana)
Museu Alcoià de la Festa

Revers: Pintada amb manganés, 
numeració correlativa dreta a 
esquerra i de dalt a baix. 
El revers dels taulells presenten 
una série de relleus longitudinals 
paral·lels per l’acció del premsat de 
les peces.

Bib.
segura Martí (1983: 61-62, núm. 
8); segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
158); saNtoNJa CardoNa i segura 
Martí (2006: 263); segura Martí 
i doMíNguez parreño (2007a: 97, 
núm. 9)
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Sant Jordi a cavall encabritat sobre un moro 
vençut al terra. Representa la imatge escultòri-
ca processional del sant situada sobre peanya. 
Aquesta versió iconogràfica es reprodueix en 
altres plafons de diversos pintors.

Amb la mateixa procedència que els anteriors, 
ací l’ús dels raspats és mes abundant i l’exe-
cució menys acurada, segurament degut a la 
quantitat d’obres amb idèntica iconografia de-
mandades eixides de la mateixa fàbrica.

La tipologia de l’orla policroma pintada amb 
trepa la trobem en altres obres del pintor, com 
al Sant Josep de Montfort, representat dem-
peus a la fusteria, al Sant Josep de Murla, o al 
retaule de Nostra Senyora de la Cova Santa a 
Beniarrés. Es tracta del mateix marc que hem 
vist als plafons de Miquel Mollà i altres autors 
del moment.

Aquest plafó ceràmic és la imatge que il·lustra 
l’edició de la Concòrdia de l’any 1998.

Pseudo-Mollà
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1870-1880
60 x 40 cm
3 x 3 taulells de 20 x 20 cm la filera 
central vertical i de 20 x 10 cm les 
laterals
Mas de Parrancà (interior)

Inscripció: SN. JORGE MTIR. 

Bib.
segura Martí (1983: 60-61, núm. 
6); segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
157); segura Martí i doMíNguez 
parreño (2007a: núm. 7) 
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Dins d’un cercle inserit en un taulell quadran-
gular, es representa la Mare de Déu del Ro-
ser de mig cos amb el Xiquet, emergint entre 
núvols. Els angles que han quedat lliures es 
decoren amb elements vegetals simètrics de 
color blau, pintats amb trepa. 

L’autor és un pintor d’estètica i qualitat molt 
semblant a Miquel Mollà. De pinzellada ho-
mogènia, traç contingut i amb poc ús del per-
filat, els seus personatges es caracteritzen per 
les carnacions de tonalitat molt fosca i pels ulls 
allargats. S’allunya de la tonalitat terrosa gene-
ral dels anteriors en introduir el blau i el carmí 
en zones amples, així com el liliaci i el verd, 
obtenint unes composicions amb més varietat 
cromàtica. 

A l’ermita de la Mare de Déu del Roser de 
Manises hi ha sobre la porta una placa rectan-
gular amb la mateixa estructura compositiva, 
obra del mateix pintor. L’advocació segueix 
un model diferent al d’Alcoi, però utilitza la 
mateixa policromia. Aquella inclou a sota del 
cercle una llegenda indicativa del la capella, 
mentre que la d’Alcoi, pel format, formaria 
part de la devoció privada del propietari. Cal 
recordar que a la ciutat existí una confraria del 
Roser des del segle XVII.

La casa on estava obrat el taulell ja no exis-
teix. L’obra, lamentablement, tampoc no es 
conserva.

Pintor del Roser
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1870
1 taulell de 20 x 20 cm
Carrer La Cordeta, 7 (interior)
No conservat

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 54)
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Sant Isidre, vestit segons la moda castellana, 
porta la pala amb la que ha fet brollar una font 
d’aigua. Al fons, l’àngel amb els bous treballa 
al camp mentre el sant es dedica a l’oració.

El plafó estava bastant malmès. Víctima del 
vandalisme, havia perdut el rostre i les mans, 
i presentava diversos impactes al llarg del cos. 
En aquest estat es fa complicada una aproxi-
mació crítica. En qualsevol cas, el podem situ-
ar en l’orbita del pintor de la placa de la Mare 
de Déu del Roser, paral·lel per altra part a Mi-
quel Mollà. Les pinzellades llargues d’aspecte 
aquarel·lós del terra o les lluentors del vestit, 
entre altres aspectes, en porten a relacionar la 
peça amb el pintor esmentat.

Malauradament, el plafó ha desaparegut. Els 
terrenys on se situava la finca són part del 
Polígon Industrial Cotes Baixes.

A Nerpio (Albacete), a la façana d’una casa, 
trobem una placa on es representa idèntic mo-
del de sant Isidre Llaurador, sens dubte basats 
ambdós en la mateixa font.

Pintor del Roser?
Fàbriques de la ciutat de València
Segona meitat del s. XIX
4 x 3 taulells
Masia al Barranc del Pobre (façana)
No es conserva

Inscripció: SN ISIDRO LABRADOR

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 164)
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de cronologia més extensa. El pintor ha supe-
rat ja la primera etapa de formació, iniciada 
en 1855 quan tenia 20 anys. De la primeríssi-
ma època d’aprenentatge inicial en la pintura 
ceràmica, seria obra seua el plafó de Sant Mi-
quel del Museu de ceràmica de València (inv. 
1/13061), veritable antecessor del Sant Jordi 
que ens ocupa.

El panell és una obra de qualitat que ens porta 
a la memòria els versos del Prec a Sant Jordi 
del poeta Joan Valls: Cavaller del miracle, irada 
la crinera, / lluent el casc altívol sobre el corser 
febril... El verd, el blau i l’ocre són colors que 
el pintor fa servir en aquesta època, tot amb 
un interès creixent per reflectir la lluentor dels 
plecs i les figures. El cap del sant, cobert pel 
casc, recorda el petit sant Miquel que acompa-
nya el Sant Francesc de Paula de Benimàmet, 
obra datada el 1871 i de cronologia propera. 
La figura del drac recorda el del Sant Jordi de 
Josep Sanchis citat i també la serp al peu de la 
creu d’un altre plafó de Sanchis en l’interior 
d’una casa de Canals.

L’especejament 3 x 3 amb els laterals partits és 
abundant en l’obra posterior de Dasí. El tro-
bem en la sèrie del convent de Santa Anna a 
Jumella, i en els plafons de Sant Joan Baptis-
ta d’Atzeneta del Maestrat (1871), la Mare de 
Déu del Carme del Museu d’Onda, la Puríssi-
ma de Torís (1883), un segon Sant Francesc de 
Paula de Benimàmet (obra signada posterior a 
l’esmentat de 1871), o el Sant Roc de Museros. 

A Alcoi no aparegué la figura del sant Jordi 
“matamoros” fins ben entrat el segle XIX, al 
principi molt tímidament. D’això és testimoni 
aquest plafó, on el sant conserva el drac als 
peus i els tres moros del fons semblen festers 
espectadors i no pas víctimes del sant. Alguns 
estudiosos l’han anomenat com el “Sant Jordi 
de la transició”, referint-se al canvi iconogrà-
fic que durant el segle XIX va experimentar en 
l’àmbit local la imatge del patró d’Alcoi.

Del mateix pintor tractarem el Sant Jordi del 
carrer sant Joan, obra uns anys posterior, on 
els tres moros ocupen el lloc del drac. Pen-
sem que l’advocació de sant Jordi patí per una 
banda la contaminació iconogràfica del sant 
Jaume Matamoros i per l’altra s’aconseguia in-
troduir alhora l’escenografia festera.

La Concòrdia de 1959 publicà una fotografia 
en blanc i negre i deixà constància de la do-
nació al Museu Fester per part de Concepció 
i Eduard Sempere Crespo. La Concòrdia de 
l’any 1969 tornà a publicar una fotografia, ja 
en color. 

Aquest Sant Jordi, actualment al Casal de Sant 
Jordi, té com a precedent iconogràfic ceràmic 
el plafó de Sant Jordi que hi ha a l’escala del 
número 96 del carrer de Sant Nicolau d’Alcoi, 
una obra datable al primer quart del segle xix 
pintada per Josep Sanchis.

Cal situar el plafó de Sant Jordi en la segona 
etapa de Francesc Dasí, període que seria el 

Francesc Dasí i Ortega
Fàbriques de la ciutat de València
Tercer quart del segle XIX
60 x 40 cm
3 x 3 taulells, els centrals de 20 x 
20 cm i els laterals de 20 x 10 cm
Procedent del carrer de Sant 
Nicolau, 118 (escala interior)
Museu Alcoià de la Festa. 
Associació de Sant Jordi

Revers: Amb manganés, numeració 
correlativa de dreta a esquerra i de 
dalt a baix.

Inscripcions: S. JORGE.

Bib.
CoLoMa paYá (1962: 160); espí 
vaLdés (1962: 62); segura Martí 
(1983: 60, núm. 5); segura Martí 
(1990a: ref. Alcoi 56); segura Martí 
i doMíNguez parreño (2007a: 96-97, 
núm. 5); CeBriáN i MoLiNa (2010a: 
92, 97); CeBriáN i MoLiNa (2011b: 
436-437, cat. 136); CeBriáN i MoLiNa 
i Navarro i BueNaveNtura (2014: 
53); CeBriáN i MoLiNa, Navarro i 
BueNaveNtura i segura Martí (2014: 
229)
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nat) i el d’Albaida. Gràcies a diverses publi-
cacions de principis del segle XX tenim notí-
cia que Dasí també va pintar un plafó de Sant 
Josep en 1890, desaparegut, per a una de les 
ermites del Desert de les Palmes de Castelló i 
al carrer Major de Foios hi hagué un altre.

L’obra estava situada a la façana de la casa nú-
mero 6 del carrer El Camí. En l’emplaçament 
original la fornícula tenia un marc exterior de 
motlures rectilínies que embellia el plafó al 
temps que el protegia.

Obra de format més gran que altres de Dasí 
presents en el catàleg. L’escena mostra sant Jo-
sep sostenint el xiquet, el qual pràcticament 
levita en l’aire, igual que la vara florida del 
sant. El fons celest crea un clima atmosfèric 
mentre que el banc del taller amb diverses 
eines de fuster, com per exemple una serra, 
permeten identificar fàcilment l’advocació. El 
disseny del marc a trepa pertany al repertori de 
l’autor. Segueix el model del Sant Josep que es 
venera a l’església madrilenya de Sant Genís, 
de l’escultor neoclàssic aragonès Juan Adán 
Morlán, del qual circularen diversos gravats i 
estampes.

La devoció a sant Josep s’escampà en terres 
valencianes a partir del segle XVI i és habitu-
al trobar-la en els plafons ceràmics dels segles 
XVIII i XIX. Francesc Dasí pintà l’advocació en 
diverses ocasions. Aquest plafó d’Alcoi, per les 
característiques que presenta, pertany a la se-
gona fase de l’artista. L’obra se situa en la dè-
cada dels anys 60 aproximadament, moment 
en què el pintor ja ha assolit un nivell de qua-
litat molt elevat. La pinzellada va adquirint el 
protagonisme de la tècnica pictòrica, especial-
ment al terra i al fons. En les figures el dibuix 
encara és present, però en les obres posteriors 
desapareixerà. En la túnica i el mantell de Jo-
sep, i també en la banda del Xiquet observem 
les característiques lluentors dels tèxtils com si 
de finíssimes làmines metàl·liques es tractés.

Esmentarem a tal d’exemple el Sant Josep de 
Novelda, el de Vilallonga, el de Jumella (sig-

Francesc Dasí i Ortega
Fàbriques de la ciutat de València
Tercer quart del segle XIX
120 x 80 cm
6 x 4 taulells
Procedent del carrer El Camí, 6 
(façana)
Col·lecció particular

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
86); CeBriáN i MoLiNa (2010a: 92, 
97); CeBriáN i MoLiNa (2011b: 
436); CeBriáN i MoLiNa i Navarro i 
BueNaveNtura (2014: 108)
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borada que la Mare de Déu de la Salut, però la 
composició i el marc són pareguts. 

El marc pintat amb trepa i el rètol d’aquest pla-
fó pertanyen al repertori compositiu de Dasí. 
Trobem rètols similars en la Mare de Déu de 
la Pau d’una casa del Vilar de l’Arquebisbe, 
Nostra Senyora de la Seu de Xàtiva en col·lec-
ció particular, o la Santa Teresa de Jesús a les 
Agustines de Sogorb. 

Pel que fa a l’estat de conservació, s’aprecia 
que algunes peces, la número 6 i la 11 en con-
cret, han patit trencaments. Els taulells número 
7, 11 i 12 presenten una forta pèrdua de l’es-
malt i la capa pictòrica que deixa a la vista el 
fang cuit. Els dos taulells cantoners superiors 
estan bescanviats.

La Mare de Déu i el Xiquet centren el prota-
gonisme de l’obra, situats en un escenari to-
talment desproveït d’elements anecdòtics. Es 
presenten sobre un núvol de tonalitats blaves 
i grises, tempestós, i voltats d’un celatge amb 
resplendors elaborat a base de pinzellades agi-
tades molt soltes. Dos querubins i un rètol que 
ens indica l’advocació completen l’escena. 
Aquesta tensió que crea Dasí entre les figures 
quasi impassibles i l’espai efervescent on les 
situa constata, una vegada més, la gran qua-
litat del pintor, que va més enllà del simple 
domini tècnic en la pintura sobre taulell.

S’ha de posar en relació amb el plafó de Nos-
tra Senyora de l’Aljub de Xàtiva, ambdós amb 
una cronologia bastant propera. Més moderna 
seria la Mare de Déu del Carme del Museu del 
taulell d’Onda (signat), també amb una com-
posició similar. 

Des del punt de vista formal d’advocació mari-
ana amb túnica acampanada, aquesta Mare de 
Déu de la Salut s’assembla a la Mare de Déu 
de Gràcia de Cinctorres i a Nostra Senyora de 
la Consolació d’Alpont. També algunes obres 
dedicades a la Mare de Déu de Sales de Sueca, 
com el plafó del Museu de ceràmica de Valèn-
cia (inv. 1/10415).

Finalment, en relació al plafó alcoià, cal es-
mentar Nostra Senyora de Gràcia de Biar que 
estigué present en l’exposició la Llum de les 
Imatges d’Alcoi en 2011 (Cebrián i Molina, 
2011c). Es tracta d’una obra de Dasí més ela-

Francesc Dasí i Ortega
Fàbriques de la ciutat de València
Tercer quart del segle XIX
4 x 3 taulells
Alcoi. Col·lecció particular

Inscripció: Na SA DE LA SALUD

Bib.
CeBriáN i MoLiNa (2010a: 92, 94)
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Mare de Déu del Roser: Albaida, Torrent o el 
del Museu Benlliure de València datat en el rè-
tol inferior en 1868. El plafó d’Alcoi és apenes 
uns pocs anys posterior. 

Els múltiples raspats usats per a representar la 
vegetació, que confereixen cert to fred, són una 
característica de Dasí i els trobarem en moltes 
altres obres. Ho veiem al Sant Joan Baptista 
d’Atzeneta del Maestrat, datat el 1871; al Sant 
Agustí del convent de Sant Martí de Sogorb; o 
al Sant Francesc de Paula de Torrent, per citar 
només alguns exemples.

En aquesta obra Dasí fa un pas endavant en 
la representació de teofanies mitjançant la 
creació d’atmosferes daurades aconseguides 
a base de gradacions del color groc, mai no 
assolides fins l’experimentació cromàtica de 
l’autor. L’evolució d’aquest procés cromàtic 
del pintor és perceptible si comparem el plafó 
amb l’anterior de Nostra Senyora de la Salut. 
Dasí aconseguirà arribar a dominar tots els 
matisos del groc fins obtenir el color daurat 
que trobarem en alguns fons, com en la pla-
ca de la Trinitat del convent de Santa Anna de 
Jumella o en la Dolorosa (signada) dels caput-
xins de l’Olleria.

Trobem la Mare de Déu lliurant la corretja a 
santa Mònica, mentre que el Xiquet li la dóna 
a sant Agustí, el qual té a la vora la mitra i el 
bàcul de bisbe d’Hipona i un llibre que repre-
senta les seues obres literàries. Els dos sants 
romanen agenollats davant l’aparició de Ma-
ria. Vora santa Mònica veiem un edifici clàssic 
que representa l’Església, ja que sant Agustí 
n’és doctor. La corretja és també un element 
que forma part de l’hàbit monacal, ja que els 
frares agustins en porten una negra a la cin-
tura.

L’advocació mariana de la Corretja s’originà 
en l’orde dels agustins, els quals la van difon-
dre entre la feligresia dels seus convents. Hem 
de relacionar aquest plafó amb l’existència de 
dos convents agustins a la ciutat, un masculí 
desamortitzat en 1835 i un femení d’agustines 
descalces (clausura) fundat a finals del segle 
XVI. Hi hagué també una confraria de Nostra 
Senyora del Consol o de la Corretja creada en 
1575, els estatuts de la qual foren aprovats en 
1750 (Segura, 1990: 153).

Francesc Dasí ha seguit en aquest cas el gravat 
del segle XIX de Marià Sigüenza Ortiz Na Sa 
de la Correa. Un precedent de la Verge d’Al-
coi el trobem en la figura de la Mare de Déu 
del Rosari del carrer Major de Massamagrell 
(3x3, lateral dret partit). Precisament, com que 
la iconografia és molt semblant en les dues ad-
vocacions, els dos sants de la Mare de Déu de 
la Corretja prenen un model similar al que fa 
servir el pintor en alguns plafons dedicats a la 

Francesc Dasí i Ortega
Fàbriques de la ciutat de València
Tercer quart del segle XIX
60 x 50 cm
3 x 3 taulells, els laterals de la dreta 
partits
Carrer de l’Ambaixador Irles, 21 
(interior)
No es conserva (edifici enderrocat)
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segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
46); CeBriáN i MoLiNa (2010a: 92, 
96); CeBriáN MoLiNa i Navarro i 
BueNaveNtura (2010b: 103); CeBriáN 
i MoLiNa (2011b: 436); CeBriáN i 
MoLiNa i Navarro i BueNaveNtura 
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Pel que fa a la policromia, s’ha produït una 
variació respecte al plafó de Sant Jordi del Mu-
seu Alcoià de la Festa. En aquell, de cronolo-
gia anterior, Dasí utilitza colors més sòlids. Ara 
ha introduït tonalitats violàcies més suaus, de 
la gamma del lila o rosa.

Aquest plafó ceràmic és l’estampa de l’edició 
de la Concòrdia de l’any 1993.

El format quadrat del plafó va permetre al pin-
tor situar el cavall de sant Jordi al trot, mentre 
que quan es tracta d’un format vertical com 
en el cas anterior i el del plafó del Museu 
d’Onda procedent d’Ibi l’animal sol fer una 
cabriola. Amb més espai horitzontal i el ca-
vall al trot Dasí aconsegueix major sensació de 
moviment, incrementada pel difuminat de les 
muntanyes del fons, la capa estesa i les potes 
de l’animal en l’aire. La llança constitueix un 
eix vertical que contraresta el sentit circular de 
la composició, la qual avança en el sentit de 
les agulles del rellotge: cap del sant – cap del 
cavall – potes davanteres – moro mort – moro 
agonitzant – moro que aixeca la mà en rebre 
una guitza – cua del cavall – capa del cavaller. 

Superat el model medieval de l’obra anterior 
(que encara incloïa el drac), en aquesta obra, 
realitzada uns anys posteriors, ja s’ha facilitat 
al pintor un model influenciat pel sant Jau-
me “matamoros”, variant que acabarà impo-
sant-se en la iconografia alcoiana. Francesc 
Dasí demostra el seu interès per la represen-
tació anatòmica dels cavalls, animals que 
sempre pintarà de forma acurada i virtuosa. 
Aquest cavall, molt ben dibuixat, s’ha de po-
sar en relació amb el de Sant Martí i sant Joan 
de Ribera de Benipeixcar. Cal afegir també 
l’exemple, més discret, del cavall del soldat 
romà en l’estació setena del Viacrucis de l’es-
glésia de Manises. També trobem de manifest 
un enriquiment dels arreus del cavall de sant 
Jordi, procés que culminarà en el plafó d’On-
da procedent d’Ibi.

Francesc Dasí i Ortega
Fàbriques de la ciutat de València
Tercer quart del segle XIX
60 x 60 cm
3 x 3 taulells de 20 x 20 cm
Carrer de Sant Joan, 28 (escala 
interior). Edifici enderrocat
Parador desconegut

Bib.
segura Martí (1983: 61-62, núm. 
11); segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
75); segura Martí i doMíNguez 
parreño (2007a: núm. 14); CeBriáN 
MoLiNa i Navarro i BueNaveNtura 
(2010b: 103, 142); CeBriáN i MoLiNa 
(2011b: 436)
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ma del Mas d’En Jordi, la placa incloïa tota la 
cort d’angelets al voltant de la figura principal.

Malauradament, el plafó presenta alguns res-
quills amb desaparició de la capa d’esmalt; els 
taulells número 1, 2 i 5 estan fragmentats, amb 
pèrdues importants; i el rostre de la Puríssima 
ha desaparegut.

La masia “Mas de Don Chordi”, situada a la 
partida de Polop, va pertànyer a la senyora 
Milagro Jordá i Puigmoltó (Alcoi 1823-1887), 
destacada figura de l’alta burgesia alcoiana, 
poetessa i devota de la Immaculada Con-
cepció, a qui va dedicar un Álbum poético... 
editat el 1886 (Botella de Castañer, 1998). La 
seua manifesta devoció per la Puríssima Con-
cepció, segurament va decidir l’encàrrec i la 
instal·lació del plafó devocional amb la imatge 
d’aquesta advocació mariana.

Reprodueix la famosa Puríssima de Murillo. Es 
tracta d’un model icònic que gaudí de bastant 
èxit en la taulelleria devocional valenciana i 
fou representat per diversos pintors. De fet, 
Dasí la pintà en més d’una ocasió.

Quasi idèntica és la Puríssima de Benissoda, 
amb el mateix especejament. Es diferència per 
la inclusió del rètol que indica l’advocació i 
pels colors del fons. Mentre que al plafó de la 
Vall d’Albaida al celatge predomina el blau i el 
groc és més pur, per al d’Alcoi Dasí ha preferit 
l’ús de les tonalitats marrons i daurades. Pel 
que fa a la cronologia, l’obra alcoiana és un 
poc més tardana, de la dècada dels anys 70, 
especialment si atenem a la quasi desaparició 
del dibuix i al tractament primmirat dels tei-
xits, conferint-los un aspecte més tou i delicat. 

Justament, l’any 1867 Dasí exhibí una altra Pu-
ríssima de Murillo en l’Exposició Regional de 
València. L’obra, que estava signada per l’au-
tor, tingué un gran èxit i suposà una revolució 
per les novetats que hi aportà. En primer lloc, 
perquè emprà un tipus de minerals per al rosa, 
siena, verd, groc, etc. que fins el moment sem-
bla que no havien resistit el pas pel forn. En 
segon lloc, per tractar-se d’una placa de grans 
dimensions, 100 x 65 cm, que superà tots els 
problemes tècnics de cuita que plantejava 
aleshores una peça d’aquestes característiques 
(Cebrián, Navarro, 2014). Aquesta placa seria 
similar a una altra en col·lecció particular va-
lenciana, de dimensions més reduïdes, 80 x 60 
cm, i també signada. A diferència de la Puríssi-

Francesc Dasí i Ortega
Fàbriques de la ciutat de València
Dècada de 1870
3 x 3 taulells, els laterals de la dreta 
partits
Mas de Don Jordi (façana), partida 
de Polop

Inscripció: PURISIMA 
CONCEPCION

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
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i BueNaveNtura (2010b: 103, 
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Aquesta obra inèdita de Dasí es troba situada 
en el frontal de la font del jardí particular del 
Clot de Soler. Sobre el globus terraqui i la lluna 
creixent, la Mare de Déu amb les mans juntes 
vesteix túnica blanca i mantell blau, tal i com 
correspon a la iconografia de la Immaculada. 
Es relaciona directament amb el plafó de Torís 
signat i datat en la inscripció inferior: tota puL-
Cra es Maria / por eL arCipte de saguNto á sus / 
CoNpatriCios. año 1883. Déu tenir una cronolo-
gia propera, una mica anterior. 

Un dels trets a destacar d’aquesta delicada 
imatge, respecte de les obres anteriors del pin-
tor, és la introducció del color rosa per a les 
carnacions. Ací encara de forma subtil, amb 
superfície homogènia, sense taques de color 
com veurem en obres posteriors. En la túnica 
blava reconeixem les característiques lluentors 
quasi metàl·liques que Dasí confereix a alguns 
tèxtils. En la part inferior els núvols es formen 
a base de pinzellades soltes.

L’obra presenta diversos resquills en tot el con-
junt i ruptures als taulells número 9 i 10, que 
no dificulten la percepció completa.

Francesc Dasí i Ortega
Fàbriques de la ciutat de València
Dècada de 1880
80 x 60 cm
4 x 3 taulells
El Clot de Soler. Carrer els Clots 
(interior)

Puríssima 100
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encara que s’aprecia com els matisos varien 
del rosa al verd o blau.

El plafó presenta alguns resquills i trencaments 
en els taulells número 8 i 11. A la peça nú-
mero 3 li manca un cantó. Conserva senyals 
d’haver estat emblanquinat per tal d’ocultar-lo 
en algun moment.

En la façana oest d’aquesta masia, també s’hi 
localitza un altre plafó ceràmic devocional 
amb la imatge de sant Vicent Ferrer [cat. 53].

Sant Vicent Ferrer es representa al centre d’un 
paisatge. Com és habitual en la seua iconogra-
fia va abillat amb l’hàbit dels dominics i alça 
el dit índex en actitud de prèdica. En aquesta 
ocasió Dasí no ha inclòs la llegenda Timete 
Deum...

La imatge del sant predicador és una de les 
més presentades en els plafons ceràmics va-
lencians. Pel que fa a aquest model, Dasí en 
pintà diversos. És el cas del plafó del convent 
de Santa Anna de Jumella (signat), o el de do-
ble advocació de la col·lecció de Sergio León 
actualment dipositat al Museu de Belles Arts 
de Castelló, ambdós amb el filacteri distintiu. 

Cal situar cronològicament el plafó en la dè-
cada dels 80, en l’última etapa de les tres en 
què hem dividit l’evolució estilística de Dasí. 
Està proper al plafó de Sant Jordi del Museu 
del taulell d’Onda, i com aquest, està signat. 
Ens trobem en un moment on Dasí ha assolit 
un gran prestigi com artista i es pot permetre 
deixar constància de l’autoria.

Tant al plafó alcoià com als altres esmentats 
s’observa un increment cromàtic. Hi ha un ús 
abundant de diverses gammes de color a base 
de tocs de pinzell superposats o molt junts, se-
gons els casos, molt semblant a la tècnica que 
fan servir els impressionistes o amb diverses ai-
guades com si d’aquarel·la es tractés. On més 
clarament es percep aquest recurs pictòric és 
en la vegetació i en el terra. En les carnacions, 
la pinzellada solta és un poc més continguda, 

Francesc Dasí i Ortega
Fàbriques de la ciutat de València
Dècada de 1880
4 x 3 taulells i 3 mitjos del rètol
Mas del Xocolater (façana est), 
partida de Polop Alt, també referit 
com Heretat de Sant Vicent.

Signat al taulell núm. 12: F. Dasí
Inscripció en taulells independents: 
HEREDAD DE S. VICENTE
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qual regalima sang; però la punta de la llança 
del sant és completament neta.

El rostre de sant Jordi s’assembla al de l’àngel 
de l’Anunciació del Convent de Santa Anna 
de Jumella, i al del Sant Joan Baptista del Mas 
de Sant Joan (signat) d’Ontinyent, població on 
també era de Dasí la desapareguda Mare de 
Déu del Pilar (1885). 

L’obra prové del Mas de Barberà en terme 
d’Ibi, el qual pertanyia a una família alcoia-
na. Estava situada a l’inici de l’escala interi-
or. El plafó es donà a conèixer al públic en La 
Concòrdia de 1996. Actualment forma part del 
fons del Museu del Taulell d’Onda.

Entre les obres de Dasí recollides en el present 
catàleg, aquest Sant Jordi se situa l’últim en la 
línia cronològica. Pertany a la tercera etapa 
del pintor, quan ha aconseguit definitivament 
donar-li a la ceràmica la mateixa dignitat que 
tenia la pintura sobre llenç. I sobretot, quan ha 
assolit un nivell tècnic i artístic que el posici-
ona com el puntal d’esplendor final de la tau-
lelleria valenciana. Ara Dasí és un pintor re-
conegut i prestigiós que signa sovint les obres.

L’evolució de Dasí és perceptible clarament 
si comparem aquest plafó amb algunes obres 
primerenques, com el Sant Jordi del Museu 
Alcoià de la Festa, amb una distància crono-
lògica d’uns 25 anys. Influenciat per la pintura 
europea contemporània, el plafó d’Onda té un 
lleuger toc impressionista, especialment pel 
que fa a la vegetació i el paisatge a base tocs 
de pinzell de múltiples coloracions. El panell 
pot datar-se en el penúltim decenni del segle 
XIX.

Pel que fa a la iconografia, en aquest moment 
la figura del sant Jordi «matamoros» ja s’ha 
consolidat en detriment del sant Jordi del drac. 
El celatge i el paisatge són neutres, gairebé 
onírics, de manera que remarquen les dues fi-
gures protagonistes. Les potes davanteres del 
cavall encabritat estan a punt de caure sobre el 
cap amb turbant del personatge ajagut. El ves-
tit de la víctima és de fester moro, mentre que 
sant Jordi sí que duu una indumentària militar 
romana amb intenció arqueologitzant. El moro 
es cobreix amb la mà la ferida del pit, de la 

Francesc Dasí
Fàbriques de la ciutat de València
Ca. 1780-1790
100 x 60 cm
5 x 3 taulells de 20 x 20 cm
Procedent del Mas de Barberà, Ibi
Museu del Taulell d’Onda

Signat al taulell núm. 13: F. Dasí

Bib.
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de la factoria. El plafó, per tant, ha de tenir la 
mateixa procedència que les peces seriades. 
Uns anys més tard pintaria una Santa Bàrbara 
(1886) i un Sant Roc (1887), ambdues obres a 
Castalla.

L’escena representa el moment en què la reina 
santa renta el cap a un tinyós, mentre atén una 
xiqueta pobra i un cec tolit agenollat. L’autor 
s’inspira directament en la pintura de Murillo 
Isabel de Hungria curando a los tiñosos con-
servada en l’Hospital de la Caritat de Sevilla, 
que fou reproduïda en diverses litografies du-
rant el segle XIX. En aquesta època la influèn-
cia del pintor sevillà sobre els pintors ceràmics 
valencians fou considerable.

El plafó ha estat atribuït a Rafael Monleón per 
analogia de les característiques tècniques i es-
tilístiques amb les obres signades conegudes. 
Ens referim a les plaques ceràmiques amb pai-
satges marins o a la taula on consta, a més de 
la signatura, la fàbrica Sant Pius V i l’any 1879. 

La pinzellada de Monleón és molt meticulosa 
i precisa. Utilitza colors suaus i delicats, amb 
múltiples matisos harmònics que afavoreixen 
certa sensació d’esponjositat i lleugeresa del 
cromatisme. Destaca per la mestria en la re-
presentació del blanc amb diversos matisos i 
ombres, com es pot apreciar en la toca de la 
santa o en la camisa de la xiqueta. En tractar-se 
d’una escena d’interior es presta a múltiples 
clarobscurs.

El plafó està datat en 1884 al rètol inferior. Els 
taulells de mosta amb greques que l’envolten 
tenen la mateixa cronologia i són producte de 
la fàbrica Sant Puis V. Recordem que Rafael 
era fill de Sebastià Monleón, el qual havia fun-
dat la fàbrica en 1858, i germà de Joan, hereu 

Rafael Monleón i Torres
Fàbrica Sant Pius V de València
1884
120 x 100 cm
4 x 3 taulells de 20 x 20 cm 
6 x 5 taulells amb l’orla de taulells 
de mostra
Carrer La Sardina, 11 (façana); antic 
carrer de Santa Isabel
Situat “contra terme”, entre façanes 
de dues cases adjacents.

Inscripció: Año S.TA YSABEL. 1884.
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232); Navarro i BueNaveNtura i 
CeBriáN i MoLiNa (2016: 124, 132)

Santa Isabel d’Hongria103
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anys 80 i 90 (Cebrián, Navarro, 2009). Tam-
bé el podem situar, almenys durant 1883, a la 
fàbrica Huerta de Manises, on pintà uns bran-
cals conservats al Museu de Manises.

Aquesta Anunciació s’ha de posar en relació 
amb el Sant Gabriel de la Masia de l’Ermita 
d’Ibi (Segura, 1990: ref. Ibi 53), amb figura 
idèntica als dos plafons.

En una estança oberta a l’exterior per un gran 
arc, l’arcàngel se li apareix a Maria. La Verge 
de genolls llegeix reclinada. Alguns elements 
anecdòtics com una finestra, la cistella de la 
costura o el paviment bicolor completen l’es-
cena. 

L’autor és un pintor molt prolífic l’obra del 
qual té unes característiques ben definides. 
Combina cert regust pictoricista amb un di-
buix i perfilat excessivament marcat en algu-
nes zones. Fa servir sovint el rosa, color de 
moda en aquesta època. En la representació 
dels tèxtils, especialment, dibuixa i dóna color 
al mateix temps, a base de pinzellades llargues 
molt visibles de diferents tonalitats. Als paisat-
ges pinta joncs i arbres frondosos amb tocs de 
pinzell. Les anatomies solen ser tosques, amb 
cossos de vegades massa llargueruts i extremi-
tats fràgils. El tret més identificatiu és la ma-
nera esquemàtica de resoldre els rostres dels 
personatges. Amb una línea negra compon 
les celles, les parpelles i els llavis. Els ulls són 
grans punts negres. El nas de forma rectangu-
lar no està pintat sinó aconseguit en obscurir 
la carn del voltant, igual que els pòmuls estan 
accentuats amb ombres triangulars. En realitat, 
pinta sempre la mateixa figura amb diferents 
vestidures i escenaris (Navarro, 2008). 

Algunes obres del pintor contenen l’any d’exe-
cució. És el cas de la làpida del Museu de Ce-
ràmica de Manises de 1882 o Sant Bernat, Ma-
ria i Gràcia d’Alzira de 1892. De manera que 
podem establir l’activitat pictòrica durant els 

Fàbrica de Ramon Huerta de 
Manises?
Finals del s. XIX
4 x 3 taulells
Màquina Estamera (Les Cinc Moles) 
(interior)
Col·lecció particular

Inscripció: S.N GABRIEL 
ARCANGEL

segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
155); CeBriáN i MoLiNa i Navarro i 
BueNaveNtura (2009: 85, 181)

Sant Gabriel Arcàngel (Anunciació)104
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Del mateix pintor que el plafó de Sant Gabri-
el és aquest inèdit que representa Sant Josep 
sobre peanya en un altar. Acostuma a repetir 
els elements accessoris o decoratius en els 
diferents plafons que pinta. L’arquitectura de 
l’altar de Sant Josep és igual a la que pinta, per 
exemple, en la Santa Rita de Càssia d’Alfara 
del Patriarca. El marc groc o daurat amb llis-
tells el trobarem també en moltes de les seues 
obres.

Un Sant Josep quasi idèntic el podem veure 
a la façana lateral de l’església de Canals. En 
aquest cas, l’orla és un marc de fusta amb nu-
sos i vetes i el sant no apareix inserit en un 
altar sinó sobre núvols (Cebrián, 2000).

Amb aquest pintor assistim en certa manera a 
l’ocàs de la pintura ceràmica que des de prin-
cipis de segle, amb Joan Bru i Josep Sanchis, 
fins a l’última dècada amb Francesc Dasí, s’ha-
via desenvolupat amb més o menys fortuna. 
La pintura sobre taulell, a mà alçada, com si 
es tractés de pintura sobre llenç, efectuada 
per artistes, deixarà pas als avenços de la in-
dústria. Algunes fàbriques desaparegueren o 
adaptaren la producció als taulells hidràulics 
i elements de construcció, mentre que altres 
evolucionaren vers productes seriats com les 
socolades, etc. Els plafons devocionals pintats 
a mà passaran a ser una producció reduïda 
(Cebrián, Navarro, Segura, 2014).

Fàbrica de Ramon Huerta de 
Manises?
Finals del s. XIX
60 x 60 cm
3 x 3 taulells
Molí del Romà (interior, façana del 
pati)

Inscripció: S.N JOSÉ

Sant Josep 105

Canals
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Reprodueix la imatge eqüestre de sant Jordi 
sobre la columna que es va instal·lar a la pla-
ça de la Constitució, davant de l’Ajuntament 
l’any 1876, en commemoració del VIé Cente-
nari del Patronatge de sant Jordi. 

Al pedestal de la columna, amb el caracte-
rístic jaspiat verd del pintor, es data el plafó 
en 1886. Es tracta d’una de les obres datades 
més primerenca que coneixem de Bou a hores 
d’ara. Els taulells de mostra que l’envolten els 
trobem també en alguns plafons d’Alcoi del 
mateix pintor.

Tal i com veiem al plafó, els trets que carac-
teritzen la pintura de Bou ens indiquen una 
tècnica ràpida fonamentada en el perfilat fort 
per a dibuixar de manera esquemàtica, acom-
panyat de pinzellada acurada, ús abundant de 
raspats per a les lluentors i detalls, i policromia 
a base de colors delicats de tonalitat intensa. 

Francesc de Paula Bou
Fàbrica de Valldecabres de Quart 
de Poblet?
1886
80 x 60 cm
4 x 3 taulells
Col·lecció particular

Bib.
segura Martí (1984: 76-77); segura 
Martí (1990a: ref. Cocentaina 77); 
segura Martí i doMíNguez parreño 
(2007a: núm. 12)

Sant Jordi. Columna del VIé centenari 106

Fotografia de José Asori, de 1876
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Sant Roc, dempeus, vesteix amb túnica cur-
ta que deixa la nafra del genoll al descobert, 
mantell i esclavina amb veneres. Porta el bor-
dó amb la carabassa. El gos situat als peus 
duu un rotllo de pa a la boca. El celatge que 
envolta la figura, així com els núvols artifici-
osos sobre els que se situa, constitueixen una 
escenografia pròpia de Bou que trobarem en 
moltes altres obres.

Malgrat que pinta els rostres indefinits, rei-
teratius i sense cap intent de caracterització, 
els personatges resulten en ocasions bastant 
expressius. La cara de sant Roc, amb idènti-
ca barba i bigot, la trobem de nou en el Josep 
d’Arimatea del Calvari de Sant Pere d’Albaida, 
ací amb els cabells llargs.

Els taulells de mostra que emmarquen el plafó 
deuen provenir de la fàbrica de Valldecabres. 
Pel que fa a l’estat de conservació, presenta 
alguns clivells i impactes localitzats al voltant 
de la figura principal.

Francesc de Paula Bou
Fàbrica de Valldecabres de Quart 
de Poblet?
Ca. 1890
60 x 40 cm
3 x 3 taulells, els laterals partits
Fàbrica La Filera, partida dels Tints 
(façana)
Desaparegut

Inscripció: S. ROQUE.

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 71)

Sant Roc107

Detall de Josep  d’Arimatea. Calvari 
de Sant Pere estació XIII
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La Mare de Déu se situa en els taulells centrals 
de la composició. La resta de l’espai està far-
cida de núvols lluminosos en la part superior 
i blaus en l’inferior. Una peanya de marbrejat 
verd, amb vetes obscures pintades i blanques 
a base de raspats, conté una inscripció amb 
l’advocació representada entre llistells daurats. 
A sobre veiem un tron de cúmuls artificiosos 
en espiral que sustenta el pilar executat amb 
cert naturalisme.

Aquest tipus d’altar jaspiat amb els núvols tan 
particulars és molt característic i definitori del 
pintor. El trobem en altres obres com la Mare 
de Déu dels Desemparats de l’asil El Camí, la 
Mare de Déu de la Cova Santa de Beniarrés, 
Sant Josep de Benifairó (sense rètol) o Sant 
Josep d’Agres. Aquest últim està orlat amb el 
mateix model de taulells de mostra que pre-
sentava la Mare de Déu del Pilar quan encara 
estava al seu emplaçament original, i també el 
veiem al Sant Rafael del carrer de Sant Maure, 
fet indicatiu de la mateixa procedència fabril.

Es tracta d’una classe de plafons devocionals, 
fets pràcticament en sèrie, de format petit i 
amb figures senzilles i repetitives. De fet, a la 
ciutat trobem una Mare de Déu del Pilar quasi 
idèntica en la fàbrica d’Escaló. 

Es conserva l’immoble del carrer del Forn de 
Vidre on estava obrat el plafó, que va ser res-
taurat interiorment per a seu de l’Associació 
Cultural El Panical.

Francesc de Paula Bou
Fàbrica de Valldecabres de Quart 
de Poblet?
Ca. 1890
60 x 40 cm
3 x 3 taulells, els laterals partits
Procedent del carrer del Forn de 
Vidre, 4 (interior)
Actualment al Museu de Belles Arts 
de Castelló (col·lecció Sergio León)

Inscripció: N.A S.A DEL PILAR.

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 70)

Mare de Déu del Pilar108

Emplaçament original
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La Mare de Déu del Pilar emergeix d’entre 
uns núvols de color blau. La figura s’instal·la 
en els tres taulells centrals, mentre que la res-
ta està ocupada pel celatge. És un plafó molt 
semblant, en composició i cromatisme, al que 
hi hagué en l’interior d’una casa del carrer del 
Forn de Vidre, avui en col·lecció particular. 
Amb el mateix especejament, en aquest cas no 
inclou peanya de jaspi amb inscripció. 

Un fort impacte sobre la figura del Xiquet ha 
fet que aquesta desaparega. Alguns taulells es-
tan bescanviats. Actualment sols es conserven 
les peces centrals; les laterals estan dipositades 
al Museu Arqueològic Municipal Camilo Vise-
do Moltó.

Francesc de Paula Bou
Fàbrica de Valldecabres de Quart 
de Poblet?
Ca. 1890
3 x 3 taulells, els laterals partits
Fàbrica d’Escaló, al riu Serpis 
(façana lateral)

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 161)

Mare de Déu del Pilar109
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A la vora d’un riu, l’arcàngel Rafael li mostra 
a Tobies, de genolls, el peix que ha de pescar. 
En aquest cas, els personatges se situen en un 
paisatge obert, amb una carena de muntanyes 
i vegetació al fons.

La figura de Rafael és idèntica al sant Roc des-
aparegut de la fàbrica de la partida dels Tints. 
Per a la postura Bou ha invertit l’estergit o la 
mostra, ha afegit les ales i ha canviat el rostre 
per un imberbe amb cabells llargs. Porta les 
mateixes botes, la mateixa túnica curta, la ma-
teixa esclavina amb veneres, la mateixa capa, 
i fins i tot el mateix bordó. Es tracta, com hem 
vist, d’una tipologia de plafons devocionals, 
fets pràcticament en sèrie.

Els taulells de mostra que envolten el plafó 
són idèntics als de la Mare de Déu del Pilar 
del carrer del Forn de Vidre, per tant deuen ser 
un producte de la fàbrica de Valldecabres de 
Quart de Poblet.

Francesc de Paula Bou
Fàbrica de Valldecabres de Quart 
de Poblet?
Ca. 1890
60 x 40 cm
3 x 3 taulells, els laterals partits
Carrer de Sant Mateu, 102 (interior)
No es conserva (edifici enderrocat)

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 68)

Sant Rafael Arcàngel110
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Aquest plafó inèdit mostra la Mare de Déu dels 
Desemparats sobre una peanya de jaspi verd 
amb inscripció indicativa de l’advocació i un 
tron de cúmuls en espiral. Apareix al centre de 
la composició voltada per núvols lluminosos 
en la part superior i blaus a sota.

L’obra prové de l’Asil fundat en 1881. La imat-
ge estava obrada al mur interior d’una depen-
dència de la planta baixa de l’església, que es 
va inaugurar el 29 de juliol de 1893.

De nou ens trobem davant d’una obra pintada 
per Bou qui sembla especialitzat en aquest ti-
pus de plafó fets pràcticament en sèrie, on els 
convencionalismes i formulismes esdevenen 
fonamentals per tal d’economitzar la produc-
ció.

Utilitza el mateix model de Mare de Déu que 
veiem en un plafó que es troba en col·lecció 
particular. Mentre que el panell d’Alcoi resulta 
més senzill, l’altre que coneixem està compost 
per 35 taulells (7 x 5), incorpora un marc lu-
xós amb l’emblema marià, i els elements orna-
mental són abundants.

L’estat de conservació és bo, malgrat els res-
quills perifèrics i un parell de peces fragmen-
tades.

Francesc de Paula Bou
Fàbrica de Valldecabres de Quart 
de Poblet?
Ca. 1893
60 x 40 cm
3 x 3 taulells, els laterals partits
Procedent de l’Asil El Camí
Asil de Sant Josep (barri de la Zona 
Nord)

Inscripció: N. S. DE LOS 
DESAMPARADOS

Mare de Déu dels Desemparats111

Col·lecció particular
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Sant Jordi sobre el cavall encabritat i amb la 
fletxa a la mà damunt d’uns moros vençuts 
al terra. Representa la imatge escultòrica pro-
cessional del sant col·locada sobre peanya. Es 
tracta d’un adaptació iconogràfica que, com 
hem vist, es reprodueix en altres plafons de la 
ciutat. Aquesta té la particularitat d’incloure 
l’any d’execució, 1890, en la cartel·la.

La sanefa de taulells de mostra que volten el 
plafó són de la mateixa cronologia i, possible-
ment, d’idèntica procedència.

Aquest plafó ceràmic és la imatge que il·lustra 
l’edició de la Concòrdia de l’any 1990.

Fàbriques de la ciutat de València?
1890
80 x 60 cm
4 x 3 taulells (més sanefa)
Carrer de Sant Jordi, 22 (façana)

Inscripció: En la peanya “1890”; en 
la base S. JORGE MARTIR. 

Bib.
segura Martí (1983: 61-62, núm. 
10); segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
74); segura Martí i doMíNguez 
parreño (2007a: núm. 13)

Sant Jordi112
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Representa la iconografia tradicional de la fa-
mília a la fusteria. Sant Josep treballant al banc 
amb l’ajuda de Jesús i Maria amb la costura. 
Està emmarcat per una motlura plana que imi-
ta marbre blanc i que inclou als angles una 
mena d’aplics metàl·lics daurats i rosats. La 
fornícula classicista inclou la datació al frontó 
mixtilini: AÑO 1897. Presenta alguns resquill i 
taulells fragmentats.

1897
100 x 80 cm
5 x 4 taulells
Caseta d’Irles; partida de Barxell 
(façana)

Inscripció: La Sagrada Familia.

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 162)

Sagrada Família113
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Sant Roc dempeus al centre d’un paisatge amb 
muntanyes en la llunyania i vegetació. Vesteix 
esclavina amb veneres sobre la túnica i barret. 
Porta la carabassa penjada i el bordó en forma 
de creu. El gos que surt des de darrere li duu 
un rotllo de pa. El sant s’arromanga les vesti-
dures per a mostrar la nafra de la cuixa. Cal re-
cordar, que Sant Roc i Sant Sebastià, advocats 
contra la pesta, són titulars d’una parròquia de 
la ciutat.

Tècnicament es correspon amb la pintura que 
es desenvolupa a finals del segle XIX i princi-
pis del XX. Una pintura elaborada encara amb 
pinzell a mà alçada, però allunyada de la qua-
litat artística dels anys anteriors. 

Els taulells de mostra que voltaven l’obra es 
corresponien cronològicament, per tant cal 
suposar que tindrien la mateixa procedència 
fabril que el sant Roc. Segons alguns autors 
es fabricaren a Onda o València entre 1880 i 
1900. Abans de desaparèixer totalment havia 
perdut dos taulells que deixaren la petja del 
revers sobre el morter consistent en diverses 
costelles.

Fàbriques de València o Onda
Ca. 1890-1900
80 x 60 cm
4 x 3 taulells de 20 x 20 cm
Incomplet. Manquen els taulells 
7 i 10
Fàbrica de la Partida dels Tints 
(façana). 
Desaparegut

Inscripció: SN ROQUE

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 60); 
pérez guiLLéN (2000, III: 1256)

Sant Roc 114
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Sant Jordi amb armadura, mantell al vent i plo-
mall de colors, clava la llança als musulmans 
vençuts que apareixen al terra sota el cavall 
encabritat. L’escena se situa en un paisatge 
obert amb una carena de muntanyes al fons i 
vegetació diversa. Un moro similar el trobem 
davall les potes posteriors del cavall del Sant 
Jaume del Celler de Bèlgida, datat en 1901.

González Martí (1964: 237) en referir-se als 
brancals del Museu de Ceràmica de València, 
ja s’adonà que el seu autor –aleshores de nom 
desconegut– seguia “l’escola contemporània 
de Francesc Dasí”. Certament la tècnica de Tos 
segueix l’estel de Dasí: pinzellada solta i ràpi-
da d’aspecte aquarel·lós, multitud de colors i 
matisos aplicats amb toc de pinzell, tonalitats 
diverses, etc. Tot combinat, en algunes ocasi-
ons, amb l’ús del modern aerògraf, i, com en 
aquest plafó de Sant Jordi, amb un marcat per-
filat per a siluetejar les figures.

Pel tipus de lletra emprat al rètol inferior i per 
les característiques tècniques, es pot datar 
l’obra els últims anys del segle XIX.

Aquest plafó ceràmic és la imatge que il·lustra 
l’edició de la Concòrdia de l’any 1989.

Francesc Tos
Manises o Sant Pius V de València?
Ca. 1895-1900
80 x 60 cm
4 x 3 taulells de 20 x 20 cm
Hort de Sant Jordi. Tints d’Espí. 
Interior de la fàbrica

Inscripció: SN JORGE MARTIR

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 64); 
segura Martí i doMíNguez parreño 
(2007a: núm. 15)

Sant Jordi 115
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Plafó de format horitzontal que mostra els tres 
personatges enfeinats en l’exterior enjardinat 
de la casa. Sant Josep, amb el banc ple d’eines 
de fuster neteja un tronc, Maria està ocupada 
amb el fus, i Jesús, al centre, alimenta les ga-
llines. Les obres de Tos no inclouen una orla o 
marc integrat, sinó que al moment d’obrar-les 
s’acompanyen de taulells de mostra si és del 
gust del comitent. 

Al carrer dels Verdeguer d’Algemesí (Olivares, 
2005: 115) hi hagué una Sagrada Família idèn-
tica, encara que de dimensions més reduïdes. 
Una versió distinta la trobem a Bétera. Aquesta 
té format vertical i els personatges apareixen 
reunits vora el banc del fuster. A més, conté la 
signatura de Tos, l’any d’execució, 1907, i el 
lloc on es pintà, Manises. 

Francesc Tos
Manises o Sant Pius V de València?
Ca. 1900-1910
100 x 120 cm
5 x 6 taulells
Habitatge immediat a l’antic edifici 
industrial de la Caldera del Gas, 
partida de Sant Benet (façana)

Inscripció: LA SAGRADA FAMILIA

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 111)

Sagrada Família al taller116
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Sant Joan Baptista, abillat amb la pell de ca-
mell i mantell, seu sobre un monticle rocós 
amb vegetació. Assenyala el corder que sosté 
sobre un llibre i porta la banderola en forma 
de creu. Generalment al filacteri trobem la 
inscripció Ecce agnus dei, que en aquest plafó 
s’ha omès.

Fa ús dels nous colors, que des de finals del 
segle XIX han fet aparició als obradors valen-
cians. Són pigments bastant saturats, lluny 
de la mestria amb què els aplicava Dasí, 
però amb varietat de matisos a base de peti-
tes pinzellades. 

Una versió iconogràfica diferent, amb el sant 
dret al centre del paisatge, la trobem a Penà-
guila. Té una cronologia anterior; es pintà en 
1896 com s’indica al rètol inferior. És un dels 
escassos plafons de Tos datat encara al segle 
XIX. Fou elaborat a la fàbrica valenciana Sant 
Pius V, pel que es dedueix dels taulells de mos-
tra amb greques que envolten l’obra. Pel que 
fa al plafó alcoià, en canvi, no hi ha cap indi-
ci que ens permeta assegurar la procedència 
fabril.

Ha perdut el taulell número 3 i els 5 i 12 estan 
trencats. Presenta un taulell capgirat, impedint 
la lectura correcta del plafó.

Francesc Tos
Manises o Sant Pius V de València?
Ca. 1900-1910
4 x 3 taulells
Casa de camp situada a la vora de 
l’antiga carretera de Banyeres, a 
les immediacions del carrer El Xop 
(Barri de Batoi) (façana)

Inscripció: SN JUAN BAUTISTA

Bib.
segura Martí (1990a: ref. Alcoi 
163); Navarro i BueNaveNtura i 
CeBriáN i MoLiNa (2012: 84)

Sant Joan Baptista 117
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Sobre uns núvols, el sant sosté el Xiquet al 
braç. Josep porta la vara florida i Jesús la creu 
de la passió. Els sobrevola el colom de l’Esperit 
Sant. Es tracta d’una de les advocacions més 
representades per Tos i de la qual hem trobat 
més exemples. En última instància, la icono-
grafia de Sant Josep deriva del gravat de López 
Enguídanos de principis del segle XIX.

Per a pintar els personatges, la pinzellada és 
minuciosa, en canvi, els fons està resolt de 
manera més expressionista, com hem vist en 
alguns plafons de Francesc Dasí. Es tracta, en 
definitiva, d’un plafó de qualitat tècnica i ar-
tística. 

Altres plafons molt similars, si no idèntics, del 
mateix autor els trobem a Alfafara (signat), Mu-
seu d’Onda, Manises (signat i datat, 1907), Be-
nifairó de Valldigna (1902), Beniarrés, Mille-
na, Algemesí o Montfort. La demanda d’obres 
amb el sant és indicativa de les devocions par-
ticulars de època. El mateix cas que amb els 
plafons de sant Vicent Ferrer, advocació que 
també pintà en moltes ocasions Francesc Tos.

Obrat al replanell interior de l’escala d’una 
casa, els taulells 1, 3, 4, 5 i 6 estan bescanviats 
o capgirats. La filera inferior presenta els tau-
lells clavillats.

Francesc Tos
Manises o Sant Pius V de València?
Ca. 1900-1910
60 x 40 cm
3 x 3 taulells, els laterals partits
Carrer de l’Escola, 10 (interior, 
escala de veïns)

Inscripció: S. JOSÉ
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