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Jaume Huguet I (Valls, c.

1412

Barcelona, 1492)

Sa1lt Sopar 11463-1470
Tremp sobre raula I I ,74 cm x I ,65 m
Procedeix del reraule de l'altar major, dedicar a sanr Agusrí, de l'església de Sant Agustí Vell de
Barcelona, seu dc la confraria dels Blanquers
Adquisició, 1944
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona [MNAC/MAC 40412]

~ JAUME HUGUET va néixer a Valls cap

~ a 1412, quan el gòtic Internacional
encara no havia tancat la seva primera etapa.'
Orfe des dels set o vuit anys, va restar sota la
proteccoó del seu oncle Pere Huguet, dedocat a
l'art de la pmtura i versemblant Introductor de l'In
fant en aquesta professió. Sabem que l'octubre de
1424 l'oncle i tutor s'havia mstal·lat a Tarragona,
on se'l relaciona amb el taller de Mateu
Ortoneda. Temps després viat¡a a Barcelona i
s'mstal·la al mateix barri del Regomir on v1v1a el
pmtor hegemòniC de la Ciutat, Bernat Martorell.
Però Pere Hug u ot sembla limitar-se a tasques
pictòriques relativament secundànes, com ara
les de decorar les voltes del claustre de la cate
dral de Barcelona (1434- 14481 No disposem de
dades concretes sobre la s11uac16 de Jaume
Huguet durant aquest període. Això no privo
que el jove pintor, ja amb més de vint anys el
1434, pogués ser un bon coneoxedor de l'ofici,
amb capacotat per abandonar el taller del seu
oncle i emprendre una tra¡ectòna pròpoa pels
volts d'aquesta data, o no gaore mes tard.
Aquesta inocoallva el situaria de nou a Tarragona,
en una etapa que es clourà abans de l'agost de
1448, quan el pontor es troba de nou a
Barcelona . So el retaule de Vallmoll pot represen
tar aquesta fase in1cial, que suposa la superació
definitiva dels esquemes del gòtic internacional
martorelloà a favor d'un flamenquosme més acu
sal que mterpreta les formes eyckianes de Llu os
Dalmau, les obres barcelonones semblen donar
al seu art un tomb que mostrava molt clarament
el Retaule d11 sent Antoni, documentat el 1454
1457 i destruot el 1909. Es tracta d'una obra
fonamental que es coneix gràcies a una ompor·
tant sèrie de fotografies en blanc i negre i que
se sotua a l'on1co d'una sène de notícies que per·
meten la ident1f1cació de bona part de les obres
realitzades en el taller de Jaume Huguet: la pre·
del-la d'un retaule de Ropoll (1455), el Retaule
del sant Abdó 1 sant Senén de Terrassa (1460
1461), el Retaule del Conestable (1464-1465), el
Retaule de sant Bernardi i l'llngel custodi (1462·
14701, el Retaule de sant Agust1 dels Blanquers
(1463· 14881, el Retaule de Perteg.ts (1465·1480) i
el Retaule de sant Sebast18 1 santa Tec/e de la
catedral de Barcelona (14861.
En aquestes obres, i en altres que es rei&CIO·
nen també de manera clara amb la seva activi
tat, es pot aprecoar tant l'estil del mestre com la
ontervencoó d'altres mans, que s'acusen més o
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T ,.. 'ANTIC RETAULE MAJOR DE LESGLÉSLA del convent de Sant Agustí Vell dc

~ Barcelona, conjunr contractat per la confraria dels Blanquers de la Ciutat ComtaJ. va
ser l'encàrrec pictòric català més imporranr de la segona meitat del segle xv. Loriginalitat d'a
questa obra es pot avaluar des de més d'un vessam. D'una banda, per la transcendència artfs
tica del seu autor, Jaume Huguet, no tan sols en el panorama arrísric català d'aquesrs anys,
sinó també en el de les terres d'Aragó, i, dc l'altra, per l'envergadura del moble, ja que poques
obres pictòriques van tenir un cost tan elevat com el retaule de sam Agustí.
El dia 20 dc juliol de 1452, la confraria dels Blanquers de Barcelona va encarregar al
mestre Macià Bonafè la fimeria del conjunt; la imatge dc la Marc dc Déu, que havia de ser
emplaçada per sobre de la de sant Agustí; el cimbori, que havia de sobremuntar la figura del
sant d'l lipona, dos lleons coronats que decoressin el guardapols i el peu de pedra de l'altar
major de l'església de Sam Agustf per un valor de 800 florins (8.800 sous). Aquesrs ueballs ja
estaven enllestirs al cap de quatre anys. El mateix dia que es va pactar amb Bonafè també es va
signar el compromís per a la pintura del retaule amb el pintor d'origen valencià Lluís Dalmau.
Tanmateix, l'auror que es va fer càrrec dcfinitivamenr de l'obra no va ser Dalmau sinó Jaume
Huguet, ja que, amb data dc 4 de desembre de 1463, la confraria va comracrar de nou la pin
nlra del retaule per un valor de l.l 00 lliures (22.000 sous). Tant en el pacre dur a terme amb
Macià Bonafè com amb Jaume Huguet s'ob1.crva un fel no gaire frcqi.ienr en el redactat dc Ics
capitulacions: es dóna la incidència que el finançament de l'obra fou a càrrec dels arústes.
El Museu NacionaJ d'Art de Catalunya custodia sis taules de la narrativa hagiogràfica
del sant i la del Sant Sopar que ara s'exposa, la qual, juntament amb la del Camí ni Cnlvnri del
Museu Marès dc Barcelona, va formar part de la prcdel-la del conjunt pictòric.
Malgrat els docwnents que ens informen de les clàusuJes de la contractació de l'obra, no
es coneix quina era l'estructura original del retaule. Tanmateix, basam-nos en les capirula
cions de la nova església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls, on s'assenyalen amb molt
detall les mides totals de l'església agustina, podem saber que l'alçària del rcmple permetia
acollir sense cap problema l'esrrucrura més completa del recaulc, que conté dotze escenes
hagiogràfiques. Pel que fa al bancal, sabem que són dues les escenes no conservades, pro
bablement l'Oració a l'horr i I'Empresonamenr o la Flagel-lació de Crist, Ics quals es devien
completar amb el Sant Sopar que s'exposa i el Cnmí dfl Calvari.
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treballen amb ma1or llibertat a part~r de 1465
1470. La situació dellaller. malgrat els proble
mes que 11ourà la socoetat catalana i el paos, és
optoma oes guanyar6 I"espai que Martorell ha11oa
deoxat 11acant i que altres pontors com ara
Moque! Nadal o Pere Garcia de Bena11arri no
arrobaren a fer seu ' Creoem que entre les obres
més antogues no documentades cal sotuar dos
atractous conjunts barcelonins, el Frontal de la
Flagollociò de la capella dels Sabaters de la
catedral IMusee du Lou11rel i el Retaule de sant
Mrquel dels Revenedors de Santa Maria del Po .
El Re11w/e de Sant Vrcenç de Semà es de11ia
començar en unes dates no gaore posteriors.
però el taller d'Huguet no el11a acabar mai. El
1493 1494 encara es feien gestoons amb la vídua
sobre aquest con¡unt hagiografoc, que es com ·
pleta després de la mort d'Huguet amb doverses
taules vonculades al cercle de l'anomenat Mostre
de Castelsardo. Altres obres del catàleg
d'Huguet tenen una domensoó menor o han estat
questoonades en algun moment. Entre les mes
signofoceto11es oproblemàtoques es troba el pot ot
conjunt dedocat a I'Epofanoa del Museu Episcopal
de Voc. obra de refonada execució, no gaire
llunyana de la taula de Sant Jordrrla princesa
D'altres. com ara el Retaule de la TransfiguraciO
de Tortosa. responen a una acti11ltat dels
col·laboradors, mentre que els con1unts arago·
nesos de CeNera de la Cañada o Alloza. la sarga
del Sant Sepulcre de Saragossa, les taules de
Berlin o altres peces com ara el Sant Pere do la
Hispanoc Society, poden ser descartades del seu
catàleg
L'Huguet del Retaule del Conestable s' imposa
com a fogura essencial de la nostre pintura. En la
se11a primera etapa demostra l'acceptació dels
models flamencs omportats per lluos Dalmau.
però a poc a poc s'endonsa en les herències
d'una ferma tradocoó local que no lo ompedeix
perdre de llista ni una part de l'art italià ni ol
d'alguns dels seus contemporanis septentrionals.
L'arn bada cap a 1460 a Barcelona d' Antoine de
Lonhy, responsable de la rosassa de Santa
Maria del Mar, 11a poder aportar densitat a la
se11a producció i elements que l'acostaven a
les tessotures artoshques de pontors com ara
Fouquet o Banhelemy Eyck. Tanmateix, Huguet
sembla mantenir se fodel a un llenguatge i a
unes formes que, fonamentades on el gòtic
català precedent. a¡uden a estructurar la imatge
de la pontura mes dofosa a la Corone d 'Arego.
En aquest sentot, cal dir també quo l'art
d'Huguet trobarà canals de penetració en terres
aregoneses, mentre que el món velencià se
separa de la seva rute per seguor els camons
assenyalats per Dalmau. de la mà del taller de
Joan Reixac o d'un ombrívol, però necessari,
Jacomart.'

R.A.P.
Notes
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La presència de les escultures de sant Agusd i de la Mare de Déu al centre del retaule
afavoreix la hipòtesi que les quatre escenes disposades al registre més alt estiguessin dedicades
a la Mare de Déu, encara més si es té en compre, d'una banda, que en les capirulacions amb
Jaume Huguet s'inclou una al-lusió a les escenes en què no es representa \ant Agustí i, de
l'altra, segom una tradició antiga dl! la confraria, eren crerz.e les escenes del moble superior. 1
En aquest sentir, el R~taul~ d~ sam lh~ de la catedral dc Vic, obra de Pere Oller, o el de Sant
Miqu~l i sam Pere de la Seu d'Urgell, realiuat per Bernat Despuig i Jaume Cirera, poden
ajudar a apropar-se a l'estrucrura originaJ del retaule dels Blanquers.
Pel que fa a la resta de les escenes relatives a la vida de sam Agustí, malgrat no saber
quina era la seva ubicació inicial en el retaule, queda clar que, en la seqüència hagiogràfica,
dues taules són anteriors a les altres quatre obres, en les quals sam Agustí ja és represcnrat
com ,1 bisbe. Dels dos comparrimcnrs que informen dc la vida laica del sam, el primer devia
ser el de sanr Agustí i la l>Cva mare, santa Mònica, escolcant un sermó de sanr Ambròs a Milà
-escena en què es representa el sanr sense nimbe-, i l'altre, més problemàtic, devia fer
al-lusió a la conversió del sanr d'Hipona a la fe cristiana. De les altres quatre pinrures, sembla
bastant versemblant que la primera fos la Consagració d~ sant Agustí.
En l'avaluació de la fortuna diferent que van tenir Ics taules, cal assenyalar que felip V va
fer demolir rot el presbiteri i gran parc de l'e~glésia del convent de Sant Agustí el 17 18. A
partir d'aquest moment, les taules conservades del sanr d'Hipona van p<lSsar a mans de la
confraria dels Blanquers, mentre que la resta de pinrurc!. que devien sobreviure va anar a parar
a llocs diferent~. com en el cas dc les taules del Sam Sopar i del Camí d~l Ca/van. D'altra
banda, també cal tenir present el probable rrasllar d'algunes pintures a la nova esglé~ia del
carrer de I'Ho\pital de Barcelona, i l'incendi que va patir aquest temple el25 de juliol dc 1835.
Concretament, la rau la del Sant Sopar que ara ens ocupa es va conservar en una comuni
car de monges agustines fundada prop de l'amic convent i traslladada al carrer de l'Hospital
dc Barcelona, i fou adquirida per l'Ajuntament de Barcelona el 1944,2 mencrc que la raula del
Camí tkl Caft,ari, que estava a la col·lecció Baldiri Carreras i Auriach el 1902, va ser adquirida
més tard per Prederic Marès)
Respecte a les obres perdudes i si tenim en compre la participació del\ Vcrgós en l'exe
cució del retaule dels Blanquers dc Barcelona, por no ser inversemblant que el Calvari con
servar al Rijksmuseum d'Amsterdam hagués coronar el conjunr dels agmtins.4 Les mides
d'aquesta pintura, 186 x 176 cm, informen que va haver de formar part d'un conjunt d'es
rrucrura molc desenvolupada.
D'acord amb les capitulacions del conjunr pictòric dedicar a sant Agustí, les dues pri
meres taules del bancal i el tabernacle s'havien dc dur a terme el juliol de 1464, i els altres
dos compartiments de la predcl·la, el adal de 1465.
'lot i tenir present Ics dificultats econòmiques dch blanquer!. de Barcelona, pensem que
la confraria tenia La bona voluntat d'enllesrir el retaule i creiem molt probable que el com
promís es complís en termes semblants als esmentats en aquest primer perfode dc lliura
mcnr de l'obra, més si e!. té en compte que entre les pans que s'havien d'expedir inicialmenr
s'incloïa el sagrari. La pintura del Sant Sopar, una dc les dues raules que s'havien dc realit
zar en la primera fase, no conrradiu aquesta possibilitat. Amb relació al comparriment del
Caml del Ca/l'tiri, que lluguet havia de lliurar el Nadal de l'any 1465, si bé exterioritza solu
cions parcialment distanciades dc les que eren característiques del pintor, no creiem raona
ble allunyar-ne gaire la realirz.ació respecte al Sant Sopar.
Una vegada enllestits la predel-la i el tabernacle, Jaume Huguet devia pintar la imatge
de sam Agu~tí i el fons de la fornícula, segons estava estipular en els capírob de l'obra. Això,
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juntament amb l'cmplaçann:nt i el daurat de la «tuba», la qual havia de tenir llanterna i «esmortimem», devia
pmpm.tr la pimur.t del' compartiment~ laterals fins als primers anys de la dècada dels setanta del segle X\, data
~w l)lll' ,'adiu amb la dc la taula dc la Comagració del sam bisbe.~
D altra b.tnd.l, quanr a la primera taula dc la "ida laica del sant, creiem bastant probable que representés l'ano
men.n 'omni de ,,tma l\.1ònica. A parer nostre, aquesta imatge. juntament amb el Discurs tk sant Ambròs, prefiguren
1.1 rl~t.t del d1Kur~ hagiogràfic de \Jnt Agustí.
El Rtt. tir dr ..mt Agusfl podria tenir una evolució parcialment similar a la del Retm/Ü de sant Bernardf i l'lm
grl twtodi dc la c.ucdral dc Barcelona o del Rrtouü dr .rant Estrvr de Granollers. ~a dir, a banda de l'escena de la
Com.tgracto dc sam Agustí, la diferència estilística entre els comparrimenr~ de l'esquerra i els dc la dreta vindria
fixada pd e mv1 de col·laboradors, que es va donar en un moment proper a l'any 1475. Lanada a Girona dc

Ramon Solà 11 , Bernat Vicens i, probablemcnr, Esteve Solà, així com també l'acompliment del termini dels con
tracte~ dc Jordi Mares i Bartomeu Alagó, motiven un canvi de l'esquema visual del moble de sant Agustí, el qual
e~ fa palès si es comparen les escenes dels costats del conjunt pictòric. En aquesr pum, Jaume Vergós 11 princi
palment i, després, Rafael i Pau Vergós, així com també Pere Alemany, esdevenen l'opció alrcrnaciva que es fa
carrec dc la ftnaliuació del retaule agustí.
Mé~ cnllJ de l'etapa en què Jaume Huguet va deixar de pintar i, en conseqüència, va adquirir importància la
imatge pictòrica més genuïna del raller, cal vincular la manca de participació d'Huguet en algunes composicions del
moble agustí amb el p.tgamenr irregular deb blanquers. Així doncs, l'obra que podia haver esdevingut la cloenda
magisrral d'Huguet es va con\'crtir, des del punt de vista del mestre vallenc, en un encàrrec estàndard que no requeria
cap més atenció que la que podien arorgar-li els membres del seu obrador.6 l: n aquest sentit, Huguet tenia experièn
cia, ja que bona part dc la feina que havia fer del Retauk de Sant \lícenç de Sarrià no la va cobrar mai i, per tant, va
arribar a considerar l'encàrrec dels blanquers com una obra predestinada a ser executada pels seus col·laboradors.
Creiem que les raons que van moóvar Huguet a signar d contraCte del moble agustí van poder tenir més relació amb el reco
neixement implícit de pintar un moble com el dc sane Agustí que an1b el lucre que això li podia suposar.

Pau Vergós 1 taller
Sant Sopar del retaule
ma¡or de l'e-;gles>a
parroquial de Sani
Esteve de Granoller~
Museu Nactonal
d'Art de Catalunya.
Barcelona
Jaume Huguet. Sanr

Antoni i sant Pau
erm1t.t del Retaule de
sant Antoni Abat
de l'església de Sant
Antoni Abat de
Barcelona O. strUtt
(detall)
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H1pòtesl de recons
trucció del retaule
major de l'església del
convent de Sant Agus
I! Vell de Barcelona.
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Iànmareix, a mesura que va anar passam el remp~. l'incomplimenr dels pactes econòmi~ va haver d'incidir en
el ~cu propòsit inicial i, cap a la meitat de l'obra, l'únic objectiu imponanr va ser el que finalment va aconseguir
l'any 1486, el rccone1xemenr del deure per part de la confraria dels Blanquers.
Fls llig.1ms dc la taula del Sant Sopar amb l'homònima del Retaule d~ sant Est~v( tÚ Grano/L(n, conjunt dur a
terme pd taller dels Vergó~ del qual s'expo~a la taula de La Princesa Eudòxia davant la tomba de sant Estevt'-,
confirma el lligam que va haver enrre Jaume Huguet i els Vergós. Tanmateix, volem comentar un aspecte que no
es recull a la pinrura dc Granollers i que no ha estat gaire comenrat en el cas que ens ocupa. Ens referim a la pre
sència del gar i del corb en la taula del Sam Sopar, la qual pot tenir connotacions simbòliques que tenen a veure
amb la traïció contraposada a la lleialtat. La presència del gar prop de Judes va ser un moriu iconogràfic urilirar
a la pintura italiana -Ghirlandaio, Cossimo Rossell i, Bernardino Luini i Basano, entre d'alrres- en aJ.lusió al traï
ment de l'apòstol. L'altra figuració, la del corb, por fer referència a la mort, a la decepció i a l'engany. 1ànmareix,
creiem que la po~ició enfrontada del corb respecte a la del gar i el fer que l'ocell porti una fruita a les seves urpes
podria al·ludir al seu paper d'emissari dc Déu que dóna aliment als profetes; recordem que era un corb qui por
ta\'a l'aliment a Llies (I Re. 17,6).11 D'altra banda, l'ocell negre també va ser l'encarregat de portar el menjar a
sanr Anroni Abar i el que va allunyar dc sant Benet el pa enverinar. Quant a I luguet i la figuració del corb, cal
c~mcnrar que enrre els anys 1455-1458 l'artista va pintar el Retaule d( sant Antoni Abat de l'església dc Sant
Amoni de Barcelona i va incloure l'escena en què un corb va portar doble ració de pa a sam Amoni i sant Pau
Ermità.
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Solsona. també s'rnc:lou la presèncta del gat.
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