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L'.•ny 19J6, j oaquim ~olch i Torre~ ( 1936.
pO[!.. 129- 136) I'A :ocribuir .1quCSI:I obro al
pinwr Jaumc 1-lugucl, filiad6 en que ho

predd·la d'un rcraulc de Santa .\1•ria de
Mames.1 i acrualmenr inregrar al recaule del
S..ur/ E.speril de Pcre Serra de. la mateix:o es

coin~idi t

glésia. Una obra nlCllt més propcm i quo:- ha

poste riormcnt l:o ntaior p:m tk la
criríe;1 <speóalitzada .
L'obrn del Louvr~, ~CAnns l'invcnr.ui Villt)l
de L852, en el qual s'arribut·i S" a ¡ ·.,~cola
francesa del final del scgk XV, ¡>crcanyi:~ ,, la
col·lecció del h:m\ de Taylor, que h1 1':1 :td
quirir a Espall)'~ el 183 7.
La t.aula, nl:runlmcnr tntspass:td~\ a

llcn~,

re..

prcsenr:~ el cos jaccm de Crisr snbrc' un su

dari, sostinguc, pcls cxrrcms, pcr Josep d' A
rimarea i :-lkodem (s:unjoa n, XJX, 38-40).
els quols. tr.diciona lmenr, l'S rrobcn n b
cap93lera i als peus del Salvador. rcSpt.'('liva
m~nt. En un scgon pla. ob>crVclll lo Vergc
dcpo<Ont amb dol~or d 'ap de Cri>r; MMio
MJgdalen:o, amb l:o nnrad:o absenr a ~ausa
del dolor; sam joan, lts m:ons del <ltl.ll prC'
ncn delicdamc!llles de jesús i que él., pcr b
S<!V3 1endresa, unn de le-s pan s m~ ac:on,c
guid<-s de !'obr.~; les santes dones, .\l~ria Sa 
lomé i Mana Clt'Orns, la ge<ticulació de k-s
qu:ds compler:o la imarge d'un dolor contin
gut i in1erior, malgra t les visibles lllgrime~
deis seus rosrre<. La proximitm del punt de
mira ens fa partíceps de l'escen:o i ori¡;tna
um1 visió parean! del 1nnrc o n es JeS<:IlVoltt
p:1; per nixO, es representen d~: mnncn:a Íl1
complem la creu i les e.scales per on es v:1 f~r
descendir d cos el.,. Jesús, u~rrcrc le; (¡uals

s'observa ''"" plnn11rin nmb la ciumr de Jc
rusaleltl ni fons de l'csqucrr:o.
La t<tub, tcninr <. 11 comptc les ~cvcs ditYu.·u·
sions, por ha~·er esta r dc~tinada !1 Frontal
d'altar o bé a predd ·l:l d'un ¡;ran rcr:nde. Els
antecctlents, pel qut• la a la <ernjtk:t, r ls ob
sen·em al iromnl de l'altnr major d•• In cntr
dr:ol de Torros.t ( 135 1), obrn de J'nnomenat
).k>'trc de la 1nareixn ci mat; a le> obre• de
Jaume Cabrera de la ca rcdml d~ G1rona
( 1400) i de b cnpeiiJ de Sama Cmerina de
Torrnclla de Momgrí, les quals . .cgons J'o
pinió de joscp G11diol 1 Sonttdgo ¡\Jcolcn
( 1987. pag. 95) d evicn ronsrinair un reraul~
per elles m>tCÍX<'S, i al f'l.my d11VJI/I del cos
Crisr áe Uuis ll<>rrassil ( 1411).1-1 11). en
\.'3rrcgat .:om a comparti1nenc central de b
1
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gués pogut ser significariva en aquest esn1di
<'s el comparríinent central de la predel·l:l
del retaulc. d~ le.~ santcs: Clara i Cact.·rina de
b c:arcdcal de llarcelono (1454-1458), obra
de /vl iqucl Nad>l i PcreG:u-cia de Ben:wa.rri.

La signiñcació a que al-ludim es rcfcn:i.' " la
relnció que cors dos <mistes van mantenir
amb Hoguct. L'obra, similar a b que escu
diem perque la situació de la Mnrc de Déu
6, lllés rroperJ al l?'Jp de Crist, rt'J)rescnt<l el
rnoment en qu1- Jesús ts l>oJlyat :11ob les es·
pecies arominiques, i s'allunya de b taula
d'Huguet canr per la disposició deis perso
natge• rom per la facl'llr:J de !'obra. Segons
r o pinió de J oscp Br3C:Ons i Clapt.'s, les taui(S
de Torrosa, la de Lluís Borrass3 i, possiblc
rn..-llt, la tl'Huguet i la desapJreguda del mo·
ncstir del Puig a Valencia, podrien .cr l'c·
quh•alenr pictóríc del; grup> del Sanr
Scpulcr~ i podrien haver tingtn funcionali
rnts analo¡;ul'S • les que suposa pcr als pri
m<>rs gwps escultotics: •proporcionar als fi
dcl> una iruatg~ qu<' evogués visua.lrnenr i
•rnh tora la 'cv-d clrrcga J.- drruna1ismc allo
que es rememoca"'(l el Divendres Sane. • ' 1
Si ana.littelll la producció de Jaume Huguer
nhsc:rvem la reindd€-nda del tema qu¡: rrac
rctn en di\'erses de les seves obres. ,.\ ixi_, nna

de les raules del rccaule de Ripoll ( 1455) ha
vía dr represenrar, scgons d tontnu:ce, h1
.Marc de Déu sostenint él cos .;le! seu fill,
ucurnpan¡•ada de le! M<~rics, de Nicodem f
de .lose¡> d'A rimarco, o bra perduila i de In
4ual només resren com a r~ferc!nci:1 les pin..
nrrc.s en gri>aJia dds profetes 1\·lelquiscdec i
llloises, consen'ades al Museu Episcopal de
Vic. Podem observar una disposició a nitloga
a !'anterior a lo pr<>Jel·la del reraulo: de Salll
Bcm.mf.i i r.lugrl wslodi fL't per n la <'3pclla
de la ConJraria deis Esparrers i Vidriers de
IJ c:lt<-dr.t.l de Barcdona. obrn parcialmem
documenta<b cn!Te el 1462 1 d 1-170. Tam
be d 1-16.! se Ji va encarregar 1:1 pinrura d'un
rct~ulc deJicat :t sam ESte\'Cpcr a la capella
de la Confrnria deis Frcners de la catedral de

Borcdon.a, l'unr<"J

t~ul.a

tld qu:al representd

el Plmry sobre d cos de Crisl mort, obra
.:o1mactadacl 13 d'abril de 1462, i que Gu·
tliol i Alcolca (1.987. piig.. 172·173) creuen

que fou cl"borada aban; del 1-165. lc1 tli·
naens ions d':1qucs1es dues obce~ s6n molrin
ícriors " k·• de l'ohra del Louvrc. cos~ que
pmvncn, ><•brclOI a lo J cls frencrs, unn agJo
mcrt~ció deis pc'""on:.tgcs q u.; es rcflL!ctdx
cl:mlntcnt "" :~lgu l1l'S r owrre; fol·~odes. AJ

no>-rre cnccndn·, les l)(a:;sihles .111:tlogics que
es po~uessin esrnblir cornpM.II11 In taula J~
París :unb les de l:t c.ncd rnl de Ba rcdot1n,
s"obuaculitzcn a C.'lusn d(' In in tcrv~nció ma
jorir:\rin tl'ajudanrs en l'el:!horacio d'oques
tcs ultimes ubres: cls iom d~urats, les dis·
cordanc~ an:tt(uniqu<:~ í ~lgun.s ro~trcs e-n
són una prov:o. Tan sois ..6n comparable,,
J e manen dara, d rO>Ir~ de la M:ore <k Deu
1 cls e:tbdl; de "'"' Juon.
La s.:'lllblan¡¡a o'tilistrcn 1 de rnid"" c.~istent
entre la mula de Ripoll i la dell'ú11y podri•
fcr pcns:or '1"" Jrnbducs fossm parts del ma
teix rtrnule; no obsram atxi>, l'exi§tcncia drl
contraclc dd rernulr Jc Ripoll conrrodiu
~qucsra rdnció.
La mane:\ de detall nmb qui: l><'m troctadcs
Le> figur" propordon:~ 1111 aspe~le d~ monu ·
mcutalir~u:. pos.)iblcrncm p..:.r ht SC\':..1 rdació
amb r~sculru ra. que nll urr)'.l aquesta rnula.
en una primero \'iSió~ J e l'obr~ J ocumenra 
do cl'Hu¡~t""· Pcr •lquc>l:l raó 1 tcninr "''
compte l:l numc:1 dé ,lncurncntació~ podrin
ftr d ubmr ele 1.1 s<Ova nuroda i ha originac
dnracinns displlrs dins t.lc l'ol>r:t Jcl pintor
.le V~l ll>. C:unlin Amar ( 1966, vol. XXII ,
p~g. 394-395) fa rcfcri:ooa .1 una i>ocefiilra i
n uno ngrupndli que " ccent uen d >tlllit gai
rebé rcnaixcnti~ta de la t~tula i obs~rva in
fluencies de Perugi;to en d ¡>a i~atgc i en al·
gunes de les fi<()nornies,1 ~ rJotls per lts
quals vcu aqucsrn obr:o allun)'ada de la pro
ducdó d 'Hu¡;uct. Al comrari. l'osr (1938.
VII-I, pirg. 16.!) arnbucax b tJulo • Huguet i
opina qne les pc111cs d iferencies d' algun« fi.

<emomics m:pcac al ciJtlln d 'Huguet po
Jnen .; er degudcs a la Jdie~cur intt-n·cnci6
deis resraurndors.
En relació amb la «Sto Je 1.1 producdó de

jaume Huguct, no observem a la taula qu~

comemcm ..; (es rcl :u:ions intimes molt cvi
dents :rmb les raules de Valimoll • que des·
taquen j nsep Gudiol i j oan Aina ud {1948 ,
pág. 56); a l nostre emendre, queden molt
distanrs pel que fa a l tracrament del paisat·
ge, a b n:prcsenració de les mans, més cur
tes i menys esnlitzades, a l'escrucrura deis
caps i a la nquesa de detall, dift'rtncies enea·
ra m(-s pacen u si les compare m amb IJ pro
blemi\rica raula que representa s:mr l'crc i

mans figura<> en les obres d'H uguet• i esra·
bleix una conncxió entre cada un deis perso·

natgcs rcprescnt:tts al Plauy del Louvre i
diferents personatges de l'o bra d ' Huguet.
relacions que no arribeon • observar dora
mc:n t, si bé som conscienrs del faetor sub
jeaiu en la valoroaó. Segons el nostre parer,
el reraule de Smrt Abdó r :!<mi Seliétr de Tcr
rassa (1459-1460) ésl'obra, dins la produc
ció documentada d' Huguet, que presenta
més relació amb In mula de Paris; en des·

que es conscn •n a la Hispanic Sociery de No·
la possi

taca ríem la proximirat entre el cap de j esús i
el de sa nr Scnén. S'ohservcn sim i ~ruds en

bilimr, a l·ludida pcls a utors esmentats (ib.,
p3g. 57), que les rres obres formessin parr

L'estrucruració del cap, l'ombrcjat de la ca
ra, l'arqueig de les celles. el perfil del nas, la
particular r<pfCS<.'ntació de la barba i b
complexió del coll i, a la vegada, tal com ja
,•• posa r de manifesr Folch i T o rrcs, es po

n York. Per ror aixo, no creiem en

d'un '"' rctaule. Si que estem d'acord omb
la relae~ó que esrableixen (ib., pág. 6 1) entre

la figura de jesús jacent i la de Crisr nagel
bt del fronr:tl de la c.1 pella de sanr Mure de
la cated ral de Bnrcdona, conservada ra mbé
al Louvre, encnr~J que aqueSta_ühimn pre·
senta una musculatll.l"a uoa mica més marca·
da i una aparen~• menys esculrural. Folch i
Torres (1936, p~g. 129-136) sirua la taula
de Poris \'Cr> el1470; basa l'arribució de )'o
bra al pinto r de Yalls en •els modds hu·

taula del Plany i el del calvan del reraule de
1' Epi(.mi" ele Vic i els considera com un
nnunci del de la Flagel·lacr6 del Louvre.
Com a conseqiiblcia, i co ind djnc amb Postl
no creiem q ue la raula d' llugucr correspoo·

sui a !'epoca rorragonina, ~poca que Ji asSJg·
nen Josep G~tdiol i joan t\inaud ( 1948. pag.

47), m al periode de 1448· 14SJ, proposar
per Josep Gudinl i Sanuago Alcolea (1987,
pag. L68J. Al nostre cntcnd re, la taula
s'hau ri<~ fet amb posteriorilat a !:1 dds pro
fetcs de Ripoll i en un Japse ele temps pro ·
xim :ti de b realirzació del rct.1ule de Tercas·
S:l 1 tot i tenint en cornptc J~ particulars
c.1racterístiques dd l'la11y i le> diferencies
ciares que existeixen entre totes dues raules

t•n una primera visió.

den escablir conncxions entre la figura de
N icodem i el conscliL·r rcprcseutat a l costa r
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de !'emperador Dcci .
O'alrra banda, desra<IUe.tn la relació- que hi
ha entre el paisargc del Plany i el del Calvari
de T crrassa, molgrat l'absencia de daurats
eo el primer. r\maud ( 1955, pág. 20) obser·
,., una connexió clara entre el paisatge de la
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