
A Bocairent, a la comarca
de la Vall d’Albaida, es
conta amb orgull que les

dues peces que hi romanen del

retaule renaixentista de l’esglé-
sia de l’Assumpció van ser pinta-
des per dos dones, filles de Vi-
cent Joan Macip, més conegut
com a Joan de Joanes. Segons la

tradició, Margarida i Dorotea
Macip acabaren el retaule que
el pare deixà sense acabar en
morir l’any 1579. A la tradició se
sumen alguns registres nota-

rials i un poema de Cristóbal de
Virués, contemporani dels Ma-
cip, on afirmava que Margarida
destacava “en ingenio y pintu-
ra”.

Margarida ha estat conside-
rada com “la primera pintora va-
lenciana”, sobre tot des que
l’erudit José Albi publicara en
1979 l’estudi més gran fet fins
ara sobre Joan de Joanes i el
seu taller. A més del retaule de
Bocairent, Albi va atribuir a la
filla, i no al pare com era tradi-
cional, altres obres importants
com el Tríptic de la Crucifixió
que s’exposa en el Museu de Be-
lles Arts de València, o El Salva-
dor que es troba a la col·lecció
John Ford de Londres.

Però, les revisions en la histo-
riografia de l’art són contínues,
i com que Joanes no solia fir-
mar les pintures i la producció
del seu taller va ser ingent (els
Salvadors i els Ecce Homo es
reproduïen per desenes per
l’èxit que tingueren), els experts
es mouen sempre en el camp de
l’especulació a l’hora d’assignar
autories. “Documentalment, no
hi ha arguments per a dir que
Margarida és l’autora del Tríp-
tic de la Crucifixió, ni tampoc
n’hi ha per a dir el contrari”,
adverteix Albert Ferrer Orts,
professor d’història de l’art a la
Universitat de València i
estudiós dels pintors valencians
del segle XVI. “Però no hi ha per-
què dubtar que alguna de les
filles, o les dues, col·laboraren
estretament amb el pare”, afe-
geix Ferrer.

Albi va reconéixer també la
mà de Margarida en el Retaule
de les Ànimes del convent de la
Santa Creu (o del Carme) de
València, però en una anàlisi
posterior, un altre estudiós, Fer-
nando Benito, el va assignar a
Joan de Sarinyena (1545-1619).
En tot cas, sols el dubte no fa
sinó confirmar la qualitat de la
pintora, i en els quadres i retau-
les atribuïts difusament al “ta-
ller de Joan de Joanes” podem
imaginar la participació deMar-
garida, atés que les obres eren
en realitat una feina familiar su-
pervisada pel gran mestre del
Renaixement valencià.

Altres pintures que no en-
caixaven del tot en el taller de
Joanes han estat atribuïdes a
un desconegut “deixeble joa-
nesc de Montesa”, que Ferrer
ha pogut identificar: no era un
pintor, sinó una família sencera,
els Requena. La nissaga estava
encapçalada per Gaspar Reque-
na el Vell, i entre els deixebles
trobem la seua néta, Jerònima
Eugènia Requena.

 Passa a les pàgines 2 i 3

J o l’escoltava, en una sala de la Uni-
versitat Hebrea de Jerusalem, amb
una orella la traducció simultània i

amb l’altra la narració en la seua llengua,
i pensava que en molts anys no havia
seguit amb una emoció tan intensa les
paraules de ningú. Era un home baixet i
amb mirada innocent, i parlava amb una

veu plena de pau i de saviesa. Aharon
Appelfeld va nàixer el 1932 a Czernovitz,
aleshores part de Romania i ara
d’Ucraïna, com abans havia estat part de
l’Imperi austríac i abans, del turc. Era fill
únic d’una família burgesa de jueus assi-
milats, a casa parlava alemany i aprenia
francés, i era feliç. Fins que un dia, quan
a penes tenia vuit anys, vingueren soldats
disparant i rebentant portes, i el nen
saltà la tanca del pati i es va amagar pels
camps. Hores després va saber que els
soldats alemanys havien assassinat lama-
re i l’àvia, entre molts altres jueus. Els
supervivents van ser internats en un
camp, on el nen va comprendre que allà,

rodejat de filferros, l’esperava la mort, i
es va escapar. Caminà tres dies per po-
bles i per despoblats, i els bons pagesos li
tancaven la porta: ell era un nen jueu.
Per fi, en una caseta aïllada, el va acollir
una dona, li va oferir una tassa de te, i li
donà pa fins afartar-se’n. Dormia darrere
d’una cortina, i el vespre següent observà
que entrava un home, que l’home i la
dona es besaven, es despullaven, i feien
coses estranyes al llit. El nen no sabia per
què l’home donava diners a la dona. I així
passaren molts mesos, el nen jueu apren-
gué, tal com ens deia, anatomia, ginecolo-
gia, blasfèmies, bondats i maldats, i algu-
nes coses més, fins que arribaren els rus-

sos i se’l van endur amb ells fins al final
de la guerra. Després arribà no se sap
com a Itàlia, i des d’allà a la terra d’Israel.
De tantes llengües com havia parlat, ja no
en parlava cap, i assegura que li va costar
molt aprendre hebreu: ell era un home-
net de tretze anys saturat d’experiència, i
no suportava que una mestreta li ensen-
yara les lletres una per una. Passats els
anys, aquell nen esdevingué un dels més
grans escriptors d’Israel. Jo, mentre
viuré, recordaré l’hora que vaig passar
escoltant-lo, i vostés farien molt santa-
ment de llegir Flors d’ombra, bellament
traduït de l’hebreu per Eulàlia Sariola,
que aquell dia era també a Jerusalem.

Dones a l’ombra
del Renaixement
De les pintores valencianes del segle XVI, només Margarida Macip
i Jerònima Requena han estat identificades per la historiografia
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Tríptic de la Crucifixió del Museu Sant Pius V, atribuït per alguns experts a Margarida Macip. / jesús císcar
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