
JAUME HUGUET EN EL PANORAMA DE LA PINTURA 
CATALANA DEL SEGLE XV 

Quan neix Jaume Huguet, cap al 1414-1415. Catalunya i molt espe- 
cialment Barcelona viuen encara un moment d'un cert esplendor que de 
cap manera hem de considerar, després de les aportacions de JAUME VICENS 
Vms i RERW VILAR, de vertaderament optimista, car la gran cnsi catalana es 
comen@ a gestar en el segle XIV, a partir de 1333 -lo mal any primer- i la 
pesta de 1348, que suposa i'inici &una davallada demografica que hauria 
de sumar-se a les moltes causes que potenciaren aquesta crisi, en el fons 



de la qual es trobava sense cap mena cie dubte el greu problema agrari dels 
reinences. 

És interessant de remarcar-ho, perque coincideix aproximadament 
amb la data de naixement d'un altre gran pintor italia, Piero della Francesca, 
que hom situa entre el 1415 i el 1420. A més a més, curiosament, tots dos 
vindrien a viure els mateixos anys, car moren el 1492, i talunateix, són expo- 
nents o millar protagonistes de cultures figuratives diferents, malgrat el ve?- 
natge i els vincles que tradicionalment han Lligat Catal~inya amb Itilia. Pen- 
sem, per exemple, en Ferrer Bassa, que podem considerar com el primer 
pintor gbtic catala, importador en la primera meitat del segle XIV de les for- 
iiies ,,giottesq~ies,~ que imperaven a Italia: igualrnent en la impomció d'objec- 
tes artistics italians de luxe, donada la fama i el prestigi de que gaudien, 
com les famoses arquetes i altres peces mobles sorgides del taller dels 
Embriachi de Firenze i, posteriorment, Venecia; fins i tot en els artistes que 
vingueren a treballar al nostre país, con1 els orfebres que documenten1 ins- 
tal.lats a Barcelona, Valencia i Perpinya cap al 1313: ho advertim en obres 
tan conegudes con) el sepiilcre de Sanra Eiilalia (catedral de Barcelona) o el 
sep~ilcre de l'arquebisbe Joan d'Aragó de la catedral de Tarragona. 

Per bé que no hi retornarem, caldra tenir en coinpte aquestes consi- 
deracions, perque no hi ha dubte que eis 8-italianismes. foren una base fona- 
iriental en la constitució de Pacola g6tica catalana depintura, si és que se'ns 
permet emprar aquest terme. En i'epoca d'Huguet, pero, aquest fenomen no 
és tan clar; durant el quatre-cents, Catalunya i Italia viuen cultures visuals 
diferents. En paraules del Dr. GARIUGA, podríem afirmar que Piero i Huguet 
san representants de dues actituds i comportaments oposats pel que fa a la 
concepció i la construcció espacials del quadre. Piero della Francesca es 
forma en el sí d'una tradició intensanlent preocupada pels problemes espa- 
cial~, que es remunta a la mateixa epoca de Giotto i que suposa I'elaboració 
&una consciencia tedrica que desemboca en la invenció de la ,,perspectiva,.. 
Brunelleschi i Alberti són exponents tebrics de la nova ciencia artistica, de la 
qual Piero fou fenrent seguidor, aportant-hi el tractat Deperspectiuapingendi 
(1472-1475), del quai extraiem aquesta idea: .Una pintura no és sinó la 
demostració de com disminueixen els cossos i les s~iperfícies. Considero ne- 
cessaria la perspectiva que distingeix proporcionalment unes dimensions 
d'unes altres, ja que és una veritable ciencia,,; veritable manifest tebnc, podem 
afinnar, de com entenia la pintura. EI seu tractat, si més no, ratifica la vcritat 
objectiva del metode propugnat per Brunelleschi i Alberti, que aquí no 
podem exposar a bastament, perb que tots coneixeu perque segurament 
I'heu emprat a través de la practica del dibuix o la pintura. 

En latradició del quatre-cents cataia, en  que es forma Huguet, en 



canvi, la resolució i ia composició espacial del quadre paneixen d'altres 
principis, que beuen de ci>ncepcions &ascendencia nord-europea -flamenca 
principalment-, de caracter empíric, al marge de les esmentades [eorirza- 
cions italianes, que no s'imposaran plenament a Europa fins l'epoca de 
Dürer, com a mínim. 

Cal dekar ben clars els principis sobre els quals es fonamenta la pin- 
tura d'aquesta epoca, brillantment exposats per primer cop en les seves 
línies generals per PANOFSKY. En el context del naturalisme pictdric europeu 
en el qual es mou la nostra pintura, el pla del quadre es pressuposa super- 
fície i receptacle d'imatges, sense tenir en compte l'espectador, a diferencia 
de la pintura italiana; el quadre s'entén com un mirall que ocupa el lloc de 
I'ull i que reflecteix la realitat objectiva que se ii proposa, sense necessitat de 
I'obsewador exterior que pressuposa la pintura italiana en emprar fa "pers- 
pectiva.. En comptes de la finestra italiana que projecta la visió subjectiva 
d'un individu emplacat en un punt específic, es dóna aquesta mena de visió- 
mirall de la realitat. És evident que el que triomfaril a Europa amb el temps 
sera la nova teoria italiana i no els principis seguits per Huguet, ancorats en 
la visió medieval, i aquesta influir& decididament la nostra íorma de copsar 
la realitat; ha fet falta i'an modern, ia pintura de Picasso en primer terrne, 
com ens remarcava en una conferencia que sobre el tema pronuncia I'any 
1938 FRITZ SAXL, per plantejar nous enfocaments, i fins i tot reactualitzar els 
einprats en l'epoca medieval que ens ocupa. 

Per descomprat que aquesta forma de composició nórdica no ne- 
cessita la cilrrega tedrica italiana, per la qual cosa la composició pictorica 
esdevé un mer artifici que pot permetre reflectir algunes imatges o frag- 
lnents d'imatges distintes i resoldre així el quadre com un complex d'agre- 
gats. Huguet es mantindra, com veurem, dins d'aquests pressupdsits pro- 
pugnats per la pintura flamenca i esdevinguts norma a tot el nord &Europa, 
on s'anteposari si més no I'esperit artesanal i una visió tnés plural de la rea- 
litat; en la seva obra no trobarem innovacions en aquest camp; pero sí un 
depurarnent d'aquestes normes esdevingudes fórmules d'ofici, de les quals 
Huguet sabri extreure'n el mixim d'eficacia optica. Centrant-nos ja de ple en 
la pintura catalana del segle XV, hem d'advertir que Huguet s'hi inscriu com 
a darrer gran representant i alhora con1 a exponent preciar de les tendencies 
que dominaren les acaballes del segle XV, al llindar de la nova epoca que 
s'endega amb el segle XVI, coincidint amb la introducció de I'humanisme. 

Obviarem parlar aquí dels inicis de I'escola, que cal situar en el segle 
X V ,  a partir basicament de l'obra de Ferrer Bassa i els seus seguidors, quan 
penetren igualment els estils que floreixen principalment a Florencia, 
Bolonya i Siena. 



El quatre-cents s'endega sota un nou signe: el gdtic internacional. 
Una etapa bríllant de la cultura occidental, sobretot en  el camp de l'orfe- 
breria, la pintura i la miniatura, la qiial s'estén des del final dels anys witanta 
del segle XIV fins a initjan segle XV. Es tracta d'un estil de perfils poc pre- 
cisos que obeeix sobretot a un cert clima que es respirava en anibients cor- 
resans, en els quals grans nobles o reis mantenien un alt protagonisme com 
a patrons i promotors. El seu refinament i exquisitesa, el gust per l'estrany i 
l'exdtic i fins I'extravagant es reflecteixen en I'an que proinouen, en un 
temps que fins i tot les modes aconsegueken un alt gmu de fantasia i les fes- 
res es prodiguen amb uns inateixos signes de luxe i vistositat. 

En aquest sentir, podem analitzar en les arts del color aquests valors, 
a través d'hanilonies cridaneres, brillants i contrastades en les quals el dibuix 
esdevé delicat i expressiu i la taca de color es combina amb els seus ritmes 
cal.ligrifics, torts i extremadament mdbils. Podem parlar molt bé d'iin an 
de la cort i per als cortesans en una época de crisi i declivi de I'Edat Mitjana, 
peid no mancada de vitalitat cultural. ANNA EORSI se'n fa ressó i assenyala 
com alguns deis factors d'aquesta crisi, entre la Si del segle XIV i l'inici del 
XV, afavoriren el seu sorgiment, advertint en pai-aules de KRAUTHEIMER, que 
no es tracta ni d'un deciivi, ni d'un darrer floriinent, sinó inés aviat de la 
resurrecció romantica de 1'Edat Mitjana. 

En els regnes peninsulars, paradoxalment, el gdtic internacional sera 
més impomnt entre les burgesies de Catalunya i de Val6ncia que en el sí de 
I'aristocricia castellana, i sera més rellevant la pintura sobre taula que la 
miniatura, a I'inrevés del que succeeix al nord d'Europa. Arnb aix6 no pre- 
tenem afirmar que la miniatura fos marginada, solament remarcar la major 
iniportincia de la pintura sobre taula. Com en el cas d'Europa, existiren 
nobles que feren comandes; els monarques catalans d'aquesta época, Pere el 
Cerinloniós, Joan 1 i Martí I'Huma estaven imbuits d'aquesta cultura conesana 
i cavaileresca, Especialment Joan 1, que a més estava casat amb Violant de 
Bar, einparentada amb el duc de Uerry, un dels nobles promotors del nou 
estil en ei cainp de la miniatura. Coneixem per la seva correspondencia les 
comandes de llibres efectuades i trameses. A més tenini el testirnoni d'artis- 
tes foranis trebailant a la nostra terra, com el Joan Melec que doc~imentem 
actiu a Cant Cugat del Valles. També s'ha apuntat el contacte d'artistes cata- 
lans amb el nord &Europa; concretament, Rafael Destorrents, un dels mi- 
llors ininiaturistes del nostre país, autor del missal de Santa Eul&lia (catedral 
de Barcelona), es creu que rebé alguna formació en  la sevd joventut al nord 
&Europa. Joszrrna PLANAS té el convenciment que fou el veritable introductor 
al nostre país dels corrents internacionals i no Lluís Borrassi, com general- 
ment s'ha dit. Aquest missal es realitza cap al 1403 i hi destaca la gran minia- 



tura del Judici Final, equiparable a les millors realitzacions europees, com 
poden ser les obres dels germans Liburg.  

Així i tot, l'anista més destacat en la primera fase del g6tic inter- 
nacional fou Bomssa, documentat entre el 1379 i el 1424; se'l considera el 
prinicipal representant de la primera generació del gbtic internacional a Cata- 
lunya. Fou el pintor, cal dir-ho, que rebé més encarrecs, si ens atenim al 
gran nombre de documentació existent, que ens permet cornptabilitzar un 
total de gai& cinquanta contractacions de retaules, dels quals tot just s'en 
conserva una tercera pan. A través d'aquesta documentació, ens podem fer 
una idea de quina era la situació d'un attista que gaudia d'un cen prestigi, 
proveit d'un taller ben organitzat i d'esclaus per ajudar-lo, com el Lluc alguns 
cops esmentat. També ens informen de la seva clientela -conformada gai- 
rebé exclusivament per confraries, gremis, parrdquies i alguns eclesiastics- 
majoritariament barcelonina. En la magnífica analisi duta a t eme pel Dr. 
YARU sobre la situació del pintor a Catalunya entorn del 1400, es col~loca 
Borras& com a exemple de I'artista de fama, a panir de les noticies exhu- 
mades pel Sr. MADURELL, al qual debem tantíssima documentació publicada 
sobre I'an catala medieval, especialment sobre la pintura. 

Malgrat els seus indubtables dots, palesos ja en les obres inicials, 





de baixa qualitat, donades les seves possibiiitats. Les causes són les mateixes 
que podríem adduir per qualsevol altre artista de Epoca: la pressa amb que 
els dients exigien els treballs en els contractes, el gran nombre de comandes 
a les quals sovint calia afrontar, el cadcter artesanal de la feina, les males 
retribucions, així com I'augrnent de la mesura dels retaules. 

Una de les seves millors obres segueix essent la taula del sant Jordi 
que es guarda al Museu .Art Institut. de Chicago, executat cap al 1440, que 
és part &un retaule que es completa amb les taules del Louvre, amb es- 
cenes de la seva vida. Com en cap altre, ens mostra els seus grans dots i 
les qualitats cromitiques i de dibuix, com a exponent preclar del gdtic inter- 
nacional. El Dr. Yluru considera I'obra inspirada en les Hores de Boucicaut 
(Museu Jaquemart-André. París); no hi ha dubte que en aquesta taula es 
manifesta la seva altra faceta, la de miniaturista. Altres retaules que són 
merekedors de destacar-se són el de la Transfiguració de la catedral de Bar- 
celona, amb un bancal d'excel4ent factura, i el tan conegut de Sant Pere de 
Púbol (Museu d'Art de Girona), I'única obra documentada a partir de la qual 
va poder atribuir-se-li el retaule esmentat de sant Jordi. 

Altres centres que destaquen a més de Barcelona, on advertim pro- 
duccions d'un cert relleu: Girona, on Pete Freixas donimenci no fa gaites 



anys Joan Antigó. un pintor interessantíssim que ha pogut estudiar-se a tra- 
vés del retaule de Banyoles, veritable pe$a mestra del gbtic internacional, i 
el dgmpúries. Com a artista és perfectament comparable als millors artistes 
barcelonins, pequP manifesta una fomiació que es remunta als Sena i palesa 
un gran coneixement de I'estil internacional. A Ueida, els Teixidor i els Ferrer 
tendiran a concretar una escola que sembla perllongar-se fins a la fi del 
segle XV. L'estudi d'aquests pintors 6s problemitic en relació amb les hipo- 
tesis plantejades per POST I GUDIOL, ara comencades a revisar pel Dr Yarza 
i la Dra. ROSA ALCOY. Tmbé sembla que comenca a prendre relleu un artista 
forca documentat, perb sense obra atribuida, fins ara considerat pont entre 
I'etapa itaüanitzant i la de I'estil internacional; ens referim a Pere de Vallde- 
briga, que en un cen moment hauria sojomat a Lleida. 

Abans de penetrar de ple en la segona meitat del segle XV, en la qual 
la crisi assoleix el seu punt ilgid en desembocar en una devastadora guerra 
civil que es pedlongi durant deu anys, volem fer un nou incís per remarcar 
el comnt flamenc, donada la importancia que assolex arreu &Europa r la 
repercussió que sobre la nostra pintura va tenir Per a la pintura i el seu 
esdevenidor, 6s evident que foren importants les novetats aportades pel 
Renaixement itahi, pero també les aportades pel món flamenc, si ens remun- 



iem a I'art ja plenament madur desenvol~ipat per Robert Cainpin i els ger- 
mans Van Eyck, especialment del Jan, nascuts entorn del 1400, famosos per 
I'ús de la pintura a I'oli, que amb ells perfecciona la seva tecnica fins a cotes 
mai aconseguides. Cal precisar en aquest sentit, que no foren els flamencs 
els inventors de la pint~ira a I'oli, com sovint s'liavia dit, sinó els desenvo- 
lupadors i perfeccionadors de la tecnica. 

En el nostre país, el primer introductor significatiu del corrent fla- 
menc fou Lluís Dalmau, sense que el seu art tingués gaire ressd. Entre 1443 
i 1445 pinta la famosa taula de la Mare de Déu dels Consellen (Museu d'Art 
de Catalunya), quan feia temps que coneixia I'art flainenc, ja que el 1431 
havia viatjat a Flandes, on va poder entrar en  conracte, a Bruixes, amb Jan 
van Eyck, si tenim en cornpte que els ingels del retaule esmentat semblen 
directaiiient inspirats en els del políptic del Corder(Sant Bavon, Gant), que 
data del 1432, mentre que la Mare de Déu ens recorda la del retaule del 
canonge Van der Paele (Museu Comunal de  Bniixes), que data del 1436. 
Caldria suposar que Dalmau veié en el taller de l'artista aquest retaule, en 
procés d'execució, o una obra semblant, donada la cronologia d'execució. 
Encara hi ha qui compara la santa Eulalia del retaule de Barcelona ainb una 
de  les iiiarededéus de Petrus Christus, el més destacat deixeble de Jan. 

Així doncs, Dalrnau introduí al nostre país I'art dels flamencs, no tan 
planer en la seva resolució, ja que sovint s'ha parlar de traducció directa, si 
ens fixem en  el sant Boi de  Sant Boi de Llobregat, que se li documenta 
entorn del 1448. Cal puntualirzar, pero, que el corrent flatnenc no cuallari 
mai de foima plena en el nostre país; la primigénia wadició italiana i la inter- 
nacional, que marca el punt 2Igid de la nostra pintura gotica, posseiran un 
pes en el que podem ja denominar tradició catalana, que impedir2 rota gran 
innovació en aquest sentit. En I'obra d'Huguet, en la seva etapa final, fins i 
tot podrem parlar de  recessió, una recessió que queda apuntada també per 
P. V im~ en el pia polític, en parlar de Catalunya en relació amb els grans 
corúlictes entre els partits de la Biga i la Busca i I'estagnainent que suposa 
I'aferrament de la noblesa als seus drets i privilegis de casta, sense que es 
pogués dur a terme la reforma agraria. 

Jaume Huguet (1414-1492) se'l considera hereu de Martorell. En els 
seus inicis és indubtable que manté quelcom de l'internacional, perd mostra 
també un cert coneixement de I'italia i fórmules evidents assumides de Izan 
flamenc, potser a través de Dalmau. Com veurem, es tracta d'una persona- 
litat complexa o potser millor polifacetica en la seva peculiar forma d'assi- 
milar I'art del seu temps. Va néixer a Valls i residí un cert temps a Tarra- 
gona; se li creu també una estada a Saragossa i alguns viatges. El 1448, peró, 
s'establek definitivament a Barcelona, on residir2 fins a la seva mon el 1492. 



Podeln ben bé afimiar que la seva activitat coincideix ainb i'etapa de 
major crisi de la ciutat; la seva clientela seguiri essent majoritariament la 
burgesia: els gretnis i les confraries, que després del 1453 aconsegueixen 
cotes altes de poder dins la ciutat. El seu exit continuat I'obiigari a tenir un 
taller ben organitzat, fins i tot d ~ ~ r a n t  els momenrs més greus de la guerra. 

L'estil d'Huguet esdevé precocment madur i no s'entén la davallada 
que s'hi adverteix, si no és a partir del paper que pren cada cop més l'obra 
de taller, com heni apuntat ja en els casos de Borrassi i de Martorell. En el 
tractament de i'espai s'avanga a Mai~oreil i aplica la perspectiva empírica 
esmentada, o intuitiva, com la defineix el Dr. YARZA, d'arrel flamenca, gairebé 
coincidint amb i'arribada de Dalmau a Barcelona. El perque no avanGa en 
aquestes Iínies innovadores en  la producció més madura és una incógnita 
que mai no descobrirem. És ben evident que contrastaatnb un Bermejo, de 
fom~ació direcrament flamenca, ben assimilada i ainb un estii f o r~a  personal, 
que per altra pan executa a Barcelona una de les seves millors obres, la 
Pietat del canonge Despli (1490; Museu de la Catedral de Barcelona). En 
aquest sentir, se'l pot definir d'involucionista, per mantenir-se en unes pau- 
tes que esdevenen fins i tot arcaitzants en la darrera etapa, 

Entre les obres de la primera producció que se li atribueixen, s'lii 
situa com a rnés destacada el Sant,[ordi amb la princesa del Museu d'Art 
de Catalunya (c. 1443-14461, que destil,la encara un cen gust internacional, 
a I'ensems que aplega un innegable to d'elegincia i delicadesa. En la Mare 
de Déu del retaule de Vallmoll (Museu d'Art de Catalunya), que es considera 
també de la. primera epoca, l'artista sembla atret per les fórm~iles flarnen- 
ques i el seu dibriix dur, que aviat deixara de banda pel més suau, refinat i 
expressiu heretat de Borrassi i Martorell, com pot veure's ja en  I'Epifania 
de Vic. 

Entre 1455 i 1460 dura a terme el retaule dels Reuenedors (Museu 
d'Art de Catalunya), dedicat a sant Miquel, que restara per acabar a causa de 
la guerra, com en el cas del conegudíssim retaule de sant Abdó i sanr Senén 
de  Terrassa, que fou encomanat el 1458 i no es finalitza fins al 1460. Es 
tracta, si més no, d'una de les obres més significatives d'Huguet, on s'adver- 
teix novament l'alianga d'elements del passat amb els nous, sota un clar 
esplaiament en  el continyt de mentalitat i de recreació cavalleresca ja assu- 
mida per la cultura cortesana. Del període b&l,lic són també el rewule de 
sant Bernardí i de I'Angel Custodi de la catedral de Barcelona i el de I'Epi- 
fania, encomanat pel conestable per a la capella reial de Santa  gata del 
Palau de Barcelona -aquest retaule substituí I'executat per Borrassi. De des- 
prés de la guerra, podem fer esment del retaule de Sant Agustí dels Blan- 
quers, la taula central del qual ens apropa al Santo Domingo de Silos de Ber- 



Jaume Huguei, Wania. Retlule de la Capeiia 
del Paiau Reinl Major de Bucelona. C. 1461- 
1465. 

mejo, malgrat advertir-s'hi una preponderant obra de taller. Sembla que hi 
col.laboA en I'execució un Vergós, tenint en compte que sed la nissaga 
dels Vergós la gran dihrsora del seu estil. 

Com en I'obra madura d'Huguet, veiem abundar en la seva prcducció 
els gofrats daurats, amb pa d'or o amb corladures daurades, com ho adver- 
tim també en la pintura Ileidatana; una circumstaocia que sovint s'ha vist 
com un dels trets arcaitzants del mtre pintor, sense tenir sovint en compte 
que I'artista havia d'atenir-se a les demandes de la clientela, que li agradava 
I'ostentositat de I'or. Aquesta perpetuació dels fons d'or es mantindrii en 
molts artistes, com Joan Gascó i la swa nissaga, actius a Vic en les primeres 
&des del segle XVI. No així en artistes de tant de relleu com el mestre de 
la Seu d'urgell, que sembla perpetuar-se més enlla del 1500. 

Per acabar ja, direm que en la zona gironina ens apareix com a més 
siBMftcada la famíiia Sola, a la qual adscriu Gudiol les interessantíssimes 
taules de I'Anunciació de la catedral de Gmna, de clara njssaga fiamenca pel 
que fa ais paisatges i I'arquitectura, mentre en el dibuix mostra una solidesa 
i una qualitat comparables a les d'Huguet. A les terres de Lteida podríem 
parlar encara de Pere Garcia de Benavam, un artista de segona fda que va 
assimilar algunes de les aportacions apuntades en I'obra d'Huguet. El 1473 



el docurnentem treballant a Lleida, cies d 'on devia realitzar altres obres per 
les contrades de la zona, tant catalanes com de I'irea actualment aragonesa 
de la Franja; sembla que  era nadiu d e  la vila d e  Benavarre, capital aieshores 
del  comtat d e  Ribagorsa. 
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