Francesc Ruiz Quesada

Consideracions sobre el 5ant Jordi i la princesa i els seus donants

Les tres parrs del reraule de Saut jordi de que re
ni m referencia han morivar, donada l'absencia do
cumental i el seu origen dcsconegut, multitud d'opi
nions discordants pel que fa a la SC\' 3 auroria,
iconografia i esrrucrura. Al no~tre parer, la impor
mncia de ]'obra i les repcrcus~ions que aq uesta pu
gui ten ir en l'ani\li si de In rra jecroria artística del seu
autor, mereixcn un rcpb nrejament, que nosalrrcs,
scnse pretendre resoldrc el problema , in tentarem
efectuar parrirrr del punt de vista iconogriífic. Les
referencies a l'csrructura del rcraulc les farem ba
sant·nos en la se,•a forma de rrípric.
l.a raula barcclonina representa les figures de sanr
Jordi, amb armadura, arxa i e~pasa, i la de la prin·
cesa, amb una cimera-diadema, ~n que s'obsen•a
una banderola crucífera a les mans alhora que sosté
un escut amb resres d'una creu. A la parr baixa de la
ta ula es distingeix un fr:~gment de la represenracíó
del drac. Al fons, igual que a les de Berlín, s'observa
una finestra rerc la qual hi h:1 un paisargc on es
veucn uns xiprers. Les rnulcs del Kaiser Friedrich
Museum ens mosu·en, en un primer pb, les figures
de dos aristocriHies don3nts agcnollars. í en un se·
gon pla, les figures de dos sanrs. A b de ]'esquerra el
cavaller és presentar pcr ~ant joan Baptisra, mcnrre
que a la de la dreta la dama és presentada per sant
Lluís de Tolosa. Les rres raulcs rcnen decoració a la
part posterior, de la qual cosa e~ dcdueix que el re
raule es podria obscrvM pcr ambduc~ carcs. Tores
presenten com a fons, al rcve,·s, una pintura que
imira el vellm vermell, sobre la qua l es d istingeixen,
a la mula cenrral, l'escu t de la f:uníl ia Cabrera i, a
les al tres ducs, dos regisrres pinrars, el superior deis
qual s és mutilar en una bona parr. L'ala esquerra
conré les represenmcions d'una mitja figura de sanr
Pere a¡>Ostol a la part inferior i la part baixa d'uoa
miria figura d'un sant amb una copa, sant joan
E,·angclisra, a la part superior; mcnrre que a l'ab
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drera es distíngcixen, respectivamcnt, la figura de
sanr Pau í la d\m sanr ''estir amb pell de c:undl, un
llíbre í un bastó.
Les tres raules, que no havien esrar rebcionades
coma pares d'un mateix retaule, ,·an ser a~~ociadc;,
:1 insrilnci3 de )'h istoriador alemany Von Loga, per
Emilc Bcrra ux, :11nic de Ca bot i coneixedor, pcr
ranr, ele la raula dcSnnt jordi (Folch i Torres, 1924,
pilg. 1-3). Von Lo¡;~ (1909, pag. 190- 192) ign or~
va, igual que Bertnux i Van de Pur, l'exisrencia de
l'escur hed ldic deis Cabrera i per aixó va atribuir la
personalirat deis donante~, adduint que el vcsrunri i
el penrinar eren ripies de la primera meitat del seglc
XV 3 la pinrura namenca, a Joan n dt- Ca;rclln
( 1405-1454) i a la scva primera muller María d'A·
ragó (t 1445), malgrat la presencia de sanr Lluí~, í
no de la Mar<~ de Déu, a l'escena. Van de Jlur ( 1913,
pag. 287-29 1) observa la presencia de dos ordes
arísrocriltíc~ pcl que fa als personarges reprcsemars.
L'orde de la Gcrra í I'Esrola, insritu'it el J403 pe1·
FeHan 1 de Catalunyn-Aragó, ]'observa a la ba nda
de gasa i al gerro amb lliris representar en aquesrn,
mentre que en la dama observa rcstola disrinriva de
l'ordc de 1:1 Marc de Déu del Pilar, hmdada el 1433
per Blanca de N;l\'arra, primera muller de joan 11 de
C:trahm¡•a-Aragó. La parrícipacíó de Joan 11 de
Bcaurnonr a favor de Caries de Viana i el fer de ' cr
nebot de Blanca de Navarra fan suposar a Van de
Put que cls donanrs representars eren j o:m 11 de
Beaumonr i la ~cva esposa Llu'isa de Monrcal.
Un cop dcscobcrra )'existencia de l'escm deis Ca·
brcra, Folch i Torres (1924, pag. 1·3) denuncia la
impossíbi lirar que els personatges siguin els propo·
sats anrcriormenr i opina que la datació de la taula
s'ha de fixar a la segona meirat del scglc xv, ares
que les dífcrcncícs emre els vesrits de la pintura na
menea i la catalana. responenr a Von Log:t í a les
srves raons basades en la indumemiiría, són clara

mcnt manifcstcs. La ' ronologio proposadn per
Folch i Torres (1924, piig. 1-3; 1955, piig. 6-7) es
basa en una suposició que inrueix, igual que Row
land (1932, pñg. 154-159) i alrrcs, b rcprescntació
del príncep de Viana111 a la figura de sont .Jordi. Posr
(vol. Vlii-1. pag. 337-352). que sirua l:t rauta cap al
1483, es planrcja rebcions enrre les famílies Beau
mont i Cabrera, ares que no rroba cap marrimoni
amb els norm de joan i de Lluisa a la família Cabre
ra ni a la fam ilia deis comtes de Ribngon;a; l 'c~rud i
d'aquesra última famílin el fa per raons de par·cnriu
e~rrucrural, que el! obscr\·a, enrre el trípric i la pro
ducció de la regió de Roda d'lsi\,•ena. Gudiol i Ai·
naud (1948, pilg. 34-36; pitg. 104) proposcn In pro·
ducció del rrípric en el període 1443-1446 i
rcconeixen com a comitcnrs Timbor de Cabrera i el
scu marir Joan Ferrandis d'Híxar o Bcrnar .loan de
Cabrera i la seva esposa Violanr de Prades; aquesta
proposta h,1 estar acceprada per la majoria del;, es·
pccial istes a cxcepció de Camón Aznar i joan Sure
dn. Camón Aznar (1965-66, pitg. 75: 1966, piíg.
394), sense fcr cap ani\lisi deis donanrs, reconeix
.Joan de Cabrera, comrc de JV1odica , i la seva esposa
j oa na, la qua l, suposem que pcr confusió, csm~nra
:unb el nom de Llu"isa; no sabem si en dir b data de
la mort del cornre, 1474, es refcreix a la data de
n·alirzació del trípric o si s'adhereix a l'any 1483,
proposar pcr Post. l'er úlrim, pel que es despri:n del
nou enfocamenr de Joan Sureda {1991, pag. 27). en
el qua l no s'cspccifica In personalimr deis comirents,
!'obra hauria de ser posterior a l 1462.
L"únic sanr dubtós del revers de les raules deBer
lín ha esta r el representar a la parr superior drcra.
Posr (vol. Vlll-1, pag. 340-341) i Ainaud ( 1955,
piig. 18) !'identifiquen amb sanrJau me; Gudiol i Ai
naud (1948, pag. 104) dubren d'aquesra identifica·
ció i Gudiol i Alcol~a ( 1987, pag. l70) l' idemi fi
quen amb sanr Joan Baptisra.
Pcl que fa a l'autoria de les tres rau lcs, la comple
1) En rdaC'in ~ mb b ad<nrit;H Jtl rnwxpde- Vi:tnJ 1s;~m JorJi ul(lldontm
de- J. M. f<wl t • Rnts El puno:p <k VUnJ .a La stU <k f!.;u,(lQn.a ...
rui•IIIC.ll .a llon~<nJtt~ 11 Anrwu ltulm1 1 LbtdJ. fbr,-don.l: 1 9l6~ nll. 11. t'-'~ .
$-11· 5-19. m qtk" t"\ f.1 rcferm..-i..l :11 un" pJpc:rs nunu"'ms .k Ram,,n " · Co
m.t,, conscrv.us a l'Anou Hm(m ~ d,~ b Ctutac, ~n t i.. •¡u.ds .~>'<h-.cny.ll.l Lt
im\.1l•l.1c1Ód'um• im1ugc- del pr;m"tJ~ Jc Vi;1na n la ''l'J'clla de um S<t'·')U5 t
"'"ma í «:Ja. el pm¡, t~·• ari de ln qual rr-.1 el c:tnongc- j t\:U\ Andrru Sú'"""• 1 d
~~t rr•ncipal d'~Q IJ('\f en b ~\',) tnl tOnitució. Ll tt'l o~C'il\ Jt jOJn r\r~J ~u
Sol, amh j .tumt H ~1t1 doc. lllkb.. 10 1 11: ¡un~. J()!d~ 1475 1 14/ab.
l..~6l 1 l'.ad,oc.k'"ll• c:.ar .11 rrinctp ck \'1JnJ1 M pr•mrr roJñ.:n Jotur ~pOrt :t
l".atnd~

b rcl.lc;loÓ<'nlre :lqU<"'I Icl )Jflf j(lld• d~:l rnJUI\'dd,(..lbm;r.<'llCit..l qocooho
H:lllnl C'n comph' ~l(lnada la IU-.11U.•l de docum.:nuc.6 l"!Knrn (J\IC' rd .lCJOni
;~mb,ló ~ pttSOnat~t'' ·

xinu de les opinions ~s molr rnés redu"ida, jn que la
majoria de la crítica le~ :uribueix a Jaume Huguer, a
excepció de Post (vol. VHI-1, pag. 347-351 ), que les
nss igna ni pintor ar:tgones Marrín de Soria, i j oan
Sureda (1991, pag. 27), que les dassifica com a
obra d'un me~tre cal!lla dcsconegur.
Respecte de la possible estructura inicial del re
raule al qun l va n pertim yer les rrcs m ules, la majoria
de la críric.1 especialirtada, a exccpció de joan Sure
da. opin a que són les pans constituenrs d'un trípric;
110 obstam aixo, el fct que les rauJes larcrals csti
guessin reralbdes per la parr superior ( 1.2.4 x 57 cm)
i la idea que les ales larcrals es poguessin l!lncar so
bre la cenrra l va comportar que Bcnaux mani íesrés
In probabilirnr, comprovada i inva lidada per Folch i
Torres ( 1924. pag. 1-3), que la raula del MNAC
(89 x 56 cm) csrigué> serrado per la parr dreta,
igual que ho havin esrot per la inferior, mutilació
que, al seu enrendre, també jusrific.'lria la rcpresen
ració parcial de la figura de la princesa. Joan Sureda
opina que •el sant .Jordi era una tau la brera l d'un
polípric molr més ampli, la majoria de mules del
qu:ll es \ ' ::111 perdte fa remps• ion • les solucions pic
riiriqucs adoprades ens donen allo q ue es coneix
com a efecre Leonardo da Vinci, compost pcr figu
res emmnrcades en una consrrucció arquitccronica i
siruade.~ conr en una fi11csrra de llum•; aquesta nova
configuració csraria corroborada, segons la seva
opinió, per lcl, ressonancics cliissiques que presenta
la figura. rotalment atípica en la pintura car:1lana,
de sant j ord i dempcus.
L'absencia de matrimonis de la família Cabrera
amb els noms de Joan i de Llui"sa i la presencia del
scu escur hcrii ldic ens planregcn !'ev idencia que la
reprcsenració de sanr Lluís de Tolo~a sigui una c.xi·
gencia del comitent tora lmenr aliena a la regla gene
ralitzada. El matrimoni de Jaumc U (fl327), rei de
Caralunya·Aragó, amb Blanca d'Anjou, germana de
>a m Lluís de Tolosa, en~ lliga la figura del sant amb
la família Pradcs; Pere l, fill d'nquesr marrimoni,
comte de l,rades i de Ribagon;a, va renunciar als
seus ótols el 1358 i va prendre l'hitbir de sam Fran
ccsc al convcnt de Barcelona, al· lcganr l'aparició en
so mnis, al scu casrell de Falser, del seu oncle sant
Lluís de Tolosa,121 i sabem que 1111:1 filia de Pere I,
Jl l So llP.t.tlll' 1 VtD.AL. S. E/$ I'A.n rms de C.,l,tluu)"'· ":ucduru~ : •J. icide,
lSO. nma 19.
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Elionor, reino de Xipre i de Jcrusalem pel seu marri·
moni :unb Pe re de Lusignan, es va rerirar coma reli·
¡,;iosa franciscana a B<trcelona.
La rcbció de la família Pradc> amb S<tnt Uuís de
Tolosa i les desconegudes iconografics deis noms
deis scus represenrantS fa que ens fixem en els ma·
tri monis de joan Fcrrandis d'Híxar amb Tímbor de
Cabrera i Pradc~ i en el de Bcrnat joan de Cabrera
amb Violanr de Prades. Ma lgrat la repr~cnrarivitat
amb sanr Joan E,•angelista de Joana de Foix, besné
ta de T imbor de Prades, considerarem el marrimoni
d'aqucsta amb j oan de Cabrera. Pel que fa a una
q uarta possibi lirat, ésa dir, el matrimon i de Bernar
IV de Cabrera amb Timbor de Pradcs, pares dds
amcriors, Bernat Joan i Timbo r, no d prenem en
considera ció pel fct q ue T imbo r de Prades va mori r
en una dntn anterior n la de la consrirució de l'orde
de la Ma1·c de Déu del Pilar rcprcsemar a la figura
de In dama.
Les difcrenrs possibilitats que se'ns presenten en
l:t person ificació deis donants fan q ue iniciem la
nostra rcflcxió ~n l'observació estilística de la raula
de sanr jordi. la qual cns fa parridaris de l'auroria
proposada per la majoria de la crítica cspecialirza·
da: jaume Hug uet.
Les posse~sions catalanes a ltalia i els govems de
Perc de Portugal i del duc de Lorena, fill de René
d'Anjou, havicn de tenir un paper imporram en
l'cxpre~sió arrí~rica de Jaumc Huguer, fer que ha es·
rar rcconcgut pcr Rosa Alcor (199 J, pi\g. 13) en
sirua r la raula de sant jordi en u o escenari d'un par·
ricu lar flam~nquism~ suspes emre els Van Eyck i
Fouquct que no ofcga, pero, les seves propies i
arracrivcs projcccions Ít;tliancs. Esrern d'acord amb
l'ex isrcnda de • res>onancies cla>siques • en el rcrau·
le de San/ jordi, si bé, a l nosrn: enrendre, se li ne·
gucn al pinror de Va lis, ja que es fa una incorrecta
disrribució cronologica de la seva obra, a causa d'u·
na suposacb estada a s.wlgossa i d ' tlll¡t serie de cela·
cions amb una determinad a producció aragonesa,
que fon q ue la produ cció d'H ug uet prcngu i una
apa ren ~:t cstranya q11e l'a ll unya de l'expressió gene.·

ralitzada de la pintura europea, siruada sobre direc·
rrius mi xtc> d'cxprcssió flnmcnquitzaor i imlianit
7,ant,la primera manifest:tció de la qual, a la pintura
d'Huguct, és presenr al reraule del Conestablc.
Aquesta cronología, 1464-1 465, la manca de
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consistencia que obscrvem en les obre) de la ;uposa
da erapa aragonesa d'Huguct i el fct que la seva pro
ducció arrísrica es va fer dins l'il mbit catala, junta·
ment amb els múltiples scrvcis prestatS per Joan
Fcrrandis d'Híx:Jr a joan ll, d'(unbit majoritilria
menr aragones., i la se,•a rnorr, el H56, en~ distan
cien de l:t possibilirar que Timbor de Cabrera i Pra
dcs, íilla dcshererada de Bernardí de Cabrera,131 i
Joao Fcrrandis d'Híxar, sisi: senyor de la baronía
d'Híxar. sigu in cls possiblc.s d ona nr~ i c::ns apropcn a
Viobnr de Pradcs i B¡,rnat joan de Cabrera.
Violam de J>rades va ser la tercera fi lia de jaume
de Prades, hereva a la mort del seu pare de les baro·
nics d' Alcamo, Cncca mo i Ca larafimi. El se u cog
nom justifi ca la presencia de sanr Lluís de Tolosa, i
ens proporcio na una ..:ontinu'it:u vcrs l ¡~ dcvoció
fmnciscana la fundució, pc1· part dd seu pare, J au·
me 1 de Pr·ades, d'un convenr de sa nr Francesc d 'As
sís a Cacca mo el 1407, un any aha ns de la seva
morr.H1Va conrrcurc marrimo ni d 14 13, i va ser In
seva esposa d~ fct el 1420, amb Bcrnat j oan de C~·

brer:t, vescom re de C:tb1·cra i Bas1' i ;,cgún comtc de
Modic~, fill de Bernar de C:t brer:t i T im bor de Pra·
des, membre del Conscl l del Principar i elegir com a
gencralíssim de l'exercir que va enviar Catalunya
pera l'alliberamcnr del prínccp de Viana.
L'acrirud oranr del comtc de Modica vcrs el sant
parró de Caralunya i la presencia deis csperon> i de
l'cspasa fan que ens aparegui com a cav:1ller de sant
jordi. 6 Respecte d':~quesr fer, esmenrarem el ror
neig dcscrit pcr Mirct i Sans, seguint la 1-listoirc de
IV d'un croni;,ra g:tSCÓ anomcnar Guillcm
Leseur, en b qua l ens assenya la la participació de
Bernar joan de Cabrera a ls torncig-. celebrats a Bar·
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celona, amb motiu de la vinguda del cornre Gastó
de Foix i de la seva cspo>n Elionor l'any l455. El
l-' J e o~· \ ~Oi,F\. V. I..os •·i~f(JJidrs ''" C.tlmuJ, (lmolt'l sobrtomos dt> Ur~;d.
emules d~ MQ,/ir,'l y CJsott.J, r·•:Niuolo~J de (itrfm,t. il.rt. 1\J:.:r )' r\ lfJ!IIsoriu.
R:lr.;tl•"ln.1: 1968, pag. I~S. llttn:u IV ..le C.1b•·trl) ''J de.;hc-rct;¡r l.a ~;¡ filia
Timblor p~·r h.•,•c•r roh.u :1 Sic•li:• io•co"' ()111: Ut) C'fl."ll ,1~ !.a \Chl p• ~ • p•cut 1 h.ht'i
QuS.U gr:m:. d.Ul)'' ;\h, ~,·u~ '"'1;\l(,

1-11 !\f¡S ,\ IAkllN"O 1)~ !tl>t't(I II'C., h;lllC~'i(() f.~ot Jlfmol llr.l (t:urU e dd titolt
r:t,bi/i.m di Sr<Ui<t. P,lf(>rn\O: ~~uob Ti¡). · Uo~¡.¡ouc ~Id ~~wcr() ,. , 1924. \1ol.ll,
p3g. 15.
(51 v~.og~'U le•:. llllblie-.h.iOUil._I'Arml)nd t i(' Hm·•·' t r:o,.(ÓfU . LIJ\ \'IICOild~ Jc
G\·ron;•. tk)r~u~... lbl n~o~lk') Jr Cthh•• ;~ • • :\ Nt~l.t/¡:,;.,, t>.1ndrid: hhtnu1o $;~1.:1+
zon )' C:htrO (CSlq\ 10Nin8, plllt· ..41 ·44$ i · l..u... vi1.runck.. dt· lk,ahi. ..i~~
pllñ. ll;¡m;ad<') de R_,, ~ , ~ ti{J,,/;:m.t, M;~~h,J : hl,hHUO \:tl:l1~1r ) Ca~w ·
(CSiq, p.g. 197·200.
róJ .~ R.,·u(:¡;olon:. \ ':111 tHl\~·r <:Oil(Uun d¡,_• ,,ll!l ru1JJ .Jo C4Ul' d rc'''l l'ti'C' rJ
Ct-rimonió) \';¡ di.:t~r lt•) OrdmJt'''"' ,/t"IJ C.u,,ltc,;J ,J¡ Mruu-11 S~mt Jn,.IJ'.
Dtrus 1s~,·rEIIf.., A. .. u CI\'Jik·rb C'll d, lhbrt•... , J IIJrt't"lllltJ ¡ '·' .ICI'J /Jqt()
,.,,1, \·ol. U; Lo socu:t,Jt •l'mx.mn:..uffl dd ,tlu/1. B.:~r<"tlé•I)Oi l ~.. 1. c:.m.11, 1973 1
r:.p,. t73.

c~valler, servidor de la dama de la Sclvo Secrern,
dcfensava un pi can:egar de pomes d'or, que ern el
premi per als disringirs a l rorneig, diamams i joic,.trt
Aquesr ripus de recompensa, no esrronp a la cime
ra-diadema que ré a le~ mans la princesa, l'obser
vcm a l'escena cxisrent al fo li 103 v. del Traictié de
la forme el devis d'wt toumoy de Ren~ d'Anjou, en
que la dama ofereix un fermall al cavaller ,·icro
riós. l*,
Pcl que fa :1 h1 devoci6 pcr sant Jordi dels vescom 
rcs de Cabrew, sabem que van encarreg~r, malgrar
el seu precari estar economic, al cornen\ament de
1466, uno pib baprismal ambla inscripci6 del norn
de Jes(ts, la immgc de sanr jordi i cls escuts dds
Cabrera i deis Prades per a l'església m~jor de C3c
camo, dedicada a sanr jordi;f•t d'alrm b~nda, Ber
nat Joan de Ca brera, que va morir el 14 de maig de
1466, va ser emerrar :1 l'esglés ia de sa nr Jordi de
Ragusa, on rambé va ser enterrada, al maig de
1471, la >eva esposa, Violam de Prades, i ho havia
csrar el seu porc, el co1nte de Modica.t•ot
La presencia de l'orde de la Gerro i !'Estola a b
figura del donanr podría esrar plenamcnr justificada
si renim en compre el fer <1ue Bernar Joan de Cabre
ra va ser conseller preferir del rei Alúms el Magnii
nim, a l qua l va servir a les gucrres conrra Casrdla,
Sardenra, Corsega, ere., per la qual va ser recom
pensar amb honors i rerrcs. 1" 1La se\'3 abs~ncia polí
tica dumnr el període 1450-1460 c1'S posposa b
probabilit:u de l'obrenció de l'orde fins al 1462, :m y
de la seva ruprura declarada amb cls dirigent> bar
cclonins i de la seva participació a favor de joan 11;
fou erigir gnm conesrable i .Joa n 11 el disringeix com
a • especrablc, magnífic, b~ amar e feel conseller• ."!
L'orde de la Mare de Déu del Pilar ~s por jusrificar
renim en compre que Violanr de Pr:1des va ser prote
gida de Blancn de Naval'l·a, fundadora de l'orde es
mentar. Blanca de Na,·arra va promerrc Violanr de
Prades amb Frederic de Luna, fill narural ilegitimar
f7j MUu T1SAN', J. - Els ro1nc•g~ ,k la Confn,M 1lt ~:1nt jurdl•, Rt•vist.t dr
J'AssnáJd6 Artt$11~o-..~r.1utaliJgi<,, ,,,.. IJ,m:e/()1t.l, l'úl. VI ( 1909-191.}), p.\(1..
472.
lSI ·" tCólo 1 l'ln&OS.. R. .. fm;ar¡n dd c n:aU" , d ~~ mon•. 2 T~t.lifl M
0/.nu:.. l~nJfgd 1 ~Id. lbrcdocu; 199 1, ~- l(l. nl r-t'Ñ.TMó:U ~ R<lNS.

run¡;ooi~ LJ Collr J•AIIJ(nt·PI'vi "('•U' (', L.l, ie arltSIJqtt t SO fi S 1~ r~g,:e t!r Rcur.
P.ui<o: Ed. P~otl'd, I!JIS5, (ig. SJ. rl~ 19U t seg.
19) Cm1A 5011 ''• 1968, piig. 17$ 1 So.\ ~ ~IArfiWt'. 192•1, , •ol. ll, p~g. 17,
JIOI S.-\.~¡\IAkii ,0.19l-3,,·ol.ll . r3g. 17; ,·ol. V, r•Jg, W6 tCOJ.t\ Soi i·Y,
196S. p;.1g. 176.
( 11! 5;\.' ~1 \UI'-0, 1 9.!-1~ \'ol.ll.. rlg. 1~.
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del seu cspos Maní el ]ove. L·inici de l'orde el 1433
i la monde la 1·ei11:1 cl1441 ens marquen un pcríode
en que bé li podría haver awrg:u la reina aquesta
condccoració, encara que rambé és possiblc que la
rebés amb posreriorirar.
No hem trobat, dins de les di verses opini ons que
hi ha sobre el reraulc, cap referencia que donés sen
tit a la presencia del xiprer, arbre amb unes forres
connoracions funcr3ries, relacionar amb les reprc
sentacions de la morr i de la resurrecció de Crisr i
del qua! hi ha una multitud d'excmples a la pinrura
catalana. El fer que sigui l'únic arbre que apareix al
reraulc de Sant jordi ens rcmcr a la idea de rcmule
funcrari, jusrificada, a l nostrc entcndre, si renim en
compre que, ral com hem indic:u anreriormenr,
ambdós esposos són cnrcrrats a l'església de Sanr
.Jordi de Ragusa i que, segons l'opinió de Manuel
Bofarull,' 111les despulles de Vio lam de Pr;Hlcs, que
va morir a Barcelona, \'an ser cxpressamcm rraslla
dade~ a la capella d'aquella ciurar.
Si reni m en compre l'esrada a Sicília del vescomre
de Cabrera en el períodc 1450-l460, els esdeveni
mems rclacionars amb el prínccp de Viana, H l'em
presonamenr de Bernar .loan el 1462, el canvi de
biindol a favor de j onn 11 a partir de la scva lliherrar
el 1463, l'emprcsonamenr de Violam,l" l el viargc a
Sicília deis vescomres al comen~:uncnr de 1466 i el
traspas de Bernar joan el maig del mareix an)', se'ns
fa difícil idemifimr-lo> amb cls donants del rcrau le
de Sanl jordi en una dara anrcrior a 1466. No obs
ranr :~ixo, !'estada de Violanr a Barcelona el 1470,
la seva adhesió al parrir de la Dipuració i In seva
presencia, com uno de les damcs principals, als fu
nerals del duc de Lorcna,f16l bé ens poden fixar l'en
citrrcc del rrípric en aquesr any. El remps rranscorre
gur des de la mo1·r del vescomrc, el scu paper en
l'alli beramcnt dd príncep de Viana i l'esmenmda
adhesió de Violanr generen la possibilirat de l'cnd
rrec de l'obra, parcialmenr augmcntada si en tcnim
en compre la iconografía i la morr de la vescomressa
el fcbrcr de l471.
Aqucst bmu espai de temps podría jusrificar la
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represcmaci6, al revers de la raula, de sanr Joan
Evangelista i del SL1posar sanr Joan Baprisr,,1' 71 en
relació amb els noms del fill deis vescomres, joan de
Cabrera, i de la seva esposa, j o:u1a de Foix, nér~ de
Sanxa Ximenis de Cabrera, marrimoni que pcl seu
cognom con11í, Cab rera, podria donar sentir a l'es·
cur de les armes inicials, anteriors al 1228, del Jlj.
narge deis vescomte~ de Cnbrcra ,11 91 i signilicar una
simplificació extrema ba~ada en !'origen comú de
rores d ues fn mílies; aquesta possibllirnr hauria de
ser confirmada per uo esrudi genealogic. L'nscen·
dencia Pradcs de Joana de Foix. la rel:lció de Foix
amb el Llenguadoc i, en conseqüencia, amb la figu·
rn de sn nr Lluis de Tolosa, i d s prc~cdenrs d'ad·
vocació franciscana deb. seus avis, Arquimbnld dt:
Foix i l'csmenrada Sanxa,11 ~' podrien justificar la
presencia del saor hi sbe en lloc de sanr Joan Evangc·
lista, cosa que, junramenr amb l'exposar anterior·
menr, la coincidencia aproxin1ada d'cdat am b els
donams rcprcscnrats a le> raules de Berlín i la morr
del vescomre de Cabrera el 1474, proporciona una
cerra consistencia al reconeixemenr com cls donanr~
de sam Jordi. Ma lgrar aixo, b residencia siciliana
de Joan de Cabrera, 101 1es imprecí>es esta des dcjoa·
na de Foix a BarcelonaY" l'enrcrramcnr de rors do;
a l'esglc!sia de Sanra Maria del scu castell de Modica
i el papcr secu ndari donar a sa nt Jord i en els seus
rcsramcnrs u fa o que valorem menrs aquesta possi·
bilitar que !'anterior.
la supervi,•encia, porser casual pero logic.1, de les
rres peces ens fa pensar en un:1 estructura origi nal
en forma de trípric, i la nostra considcració de re·
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raule funcrari ens remet a una estruttllr:l de tipus
rclativamenr reduú i inri m. En rel:1ció amb J"al~aria
de la raula de sam Jordi, ~¡ parrim de la suposició
que l'cscur de la família Cabrera esrav:1 centrar i
prencm com a referencia l'al~aria de les raulcs de
BcrJ [n, prcscindinr deis 38 cm que com a míni m els
manquen, obscrvem que a la mula de sanr j ordi li
manquen 1'1 o 12 cm a la parr alta i 23 o 24 cm a la
parr baixa; :unb aixo, la raula de sant Jordi té un
aspecte molr més coherem en rcbció nmb les deis
donaor:., en que la distancin de la parr superior de 1:\
finesrra a la p:1rr més aira de la taula i l'al~ria total
de l'oberrura són plenamcm coincidents amb les
deis co:.tms. pcr la qua l cosa no crciem que la mula
csrigui murilada, únicamenr, pet· la parr infel'ior. L3
similitud arquirecronica observada implica la ine
xisrimcia, com :1 mini m en aq uesta ra ula, d'un alrre
escur herilldic, jaque la murilaci6 de 38 cm observa·
dn a les raules de Berlín no és suficiem per explicar
la desaparici6 mral d'un ~cur hiporeric. Al no~rre
enrendr<:, h1 manca de cornpi'Ovació de les afirma
cions de Folch i Torres quanr a ramplirud de la t3U·
In fa que no dcscarrcm la possibi lirar que aquesta
ringués una dimensió més gran, i haurem d'espcrar
que unn restau raci6 cns en propo1·cioni informac:ió.
Si hi ha una mutilació, aque~ta es devia fer a :unb
dós cosra rs de la taula i nmb la mateixa mido o bé
pcl costar de la princesa i amb una amplirud igua l a
l'cxisrem, po:.~ibílimr que generaría, en conseqüen·
cía, la representació d' un alrre cscur hedld ic i que
no creicm possible donar el paper secundari que re
bria sanr .Jordi. Per acabar, si ob>Crvem la par1 aira
de les taules de Berlín, de:.cobrim l'exisrencia de la
po~sjblc arrcncada d' un are rcbaixar i d'uns punrs
gruixurs, cosa que, associada amh l'absencia d'una
pan de la raula, ens por fer pensa r en l'iníci d'una
cresterí a coronada arnb un pinaclc. Aquesta morfo
logía com porta, en molrc; ocasions, la representa·
ció deis escurs heraldics brisars i podria explicar el
moriu de la posrerior muribció.
El fer que la raula de sanr j ordi hagués estar fera en
el període 1470· 1476 implicaría una 1·evisió impor
ranr de la cronología del scu carillcg i un desplac;a·
menr a la decacla deis serama d'una part de les obres
consider:tdes, majorirariamenr, del període aragones
de jaLmlc Huguer, motiu pel qua] la rrajecroria ardsti·
ca d·aquest pimor ja no tindria un sentir d<~cendenr.
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