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Dos arquetips iconogràfics i dos models de difusió  
en la iconografia primerenca de sant Vicent Ferrer1

Alberto Velasco Gonzàlez
Universitat de Lleida

L’anàlisi de la iconografia de sant Vicent Ferrer i, en concret, de la formació de la seva 
imatge, no pot deslligar-se del moment immediatament previ a la seva canonització, que 
arribà el 29 de juny de mans del papa Calixte III2. Com acostuma a passar, i tal com s’ha 
documentat en altres casos, aquest moment fou crucial en la configuració dels arquetips 
icònics que, a posteriori, es difondrien arreu d’Europa, atès que aitals processos eren 
fonamentals en el fixament de la imatge del sant que calia fer arribar al poble. Les fonts 
textuals i, en especial, les enquestes prèvies a l’elevació als altars dutes a terme a la Bre-

1. El present estudi s’inscriu en el marc del projecte de recerca Producción artística y consumo en el mundo 
urbano catalán en época gótica dentro del contexto europeo (ref. hum2004-02898/Arte, Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, investigador principal Dr. Francesc Fité). Igualment, el treball ha rebut el recolzament del 
Grup de Recerca d’Estudis Medievals. Espai, poder i cultura (Universitat de Lleida, grup de recerca consolidat 
amb reconeixement de la Generalitat de Catalunya, coordinador Dr. Flocel Sabaté).

2. Per a la canonització de sant Vicent Ferrer vegeu Acta Sanctorum. Anvers, 1675, p. 523-524; ZurIta, 
J. Anales de la Corona de Aragón. Zaragoza, 1988, vol. VII, p. 131-133; Fages, P. Procès de canonisation de 
Saint Vincent Ferrier. Paris, 1904; id. Notes et documents de l’histoire de saint Vincent Ferrier. Paris, 1905; 
Smoller, L. A. “The Canonization of Vincent Ferrer”. Head, T., ed. Medieval Hagiography: A Sourcebook. 
New York, 2000, p. 781-803; Gómez García, V. T. “Del proceso de canonización a la positio para pedir el 
doctorado de San Vicente Ferrer”. Escritos del Vedat. Vol. XXXV (2005), p. 9-47. Calixte III no publicà la 
pertinent butlla de canonització, reparant la mancança el seu successor, Pius II, el 1458 (Bullarium Ordinis 
Fratrum Praedicatorum. Vol. III. Roma, 1731, p. 379-384; Garganta, J. M.; Forcada, V. Biografia y escritos 
de San Vicente Ferrer. Madrid, 1956, p. 316-320; vegeu-ne una traducció a Sanchís SIVera, J. Historia de 
San Vicente Ferrer. Valencia, 1896, p. 434-444).
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tanya, Tolosa, Avinyó i Nàpols3 demostren que al voltant de la seva figura existien tota 
una sèrie d’interessos creats que, finalment, van influir en la imatge que es va difondre 
d’ell, amb les conseqüències lògiques que això tindria en el terreny de les manifestacions 
artístiques. En aquest sentit, si ens endinsem en l’anàlisi del seu procés de canonització 
i de la imatge del sant que es volia difondre, veurem fins a quin punt les obres d’art 
esdevenen plasmació fidedigna de l’ideari col·lectiu i de diferents visions del personatge 
relacionades amb àrees geogràfiques diferents. Un cop canonitzat el sant, va esdevenir 
necessària la fixació d’una imatge iconogràfica per ell, o el que és el mateix, convenia 
establir la seva imatge oficial.

Com bé ha detectat la doctora Smoller a partir de l’anàlisi de les enquestes per a la 
canonització, la imatge que es tenia del sant a la Bretanya i la que podien tenir els fidels 
de Nàpols eren en certa manera diferents, responent a concepcions regionals de la san-
tedat perfectament diferenciades, tal com s’ha pogut detectar en el cas d’altres sants. En 
el nostre cas, pervivien en la mentalitat col·lectiva tota una sèrie d’interpretacions sobre 
la vida i la figura del personatge que donaven lloc a una personalitat força polièdrica. 
D’una banda, existia un sant Vicent molt proper al poble que destacava pel seu poder 
taumatúrgic i protector, mentre que, de l’altra, sobresortia el sant creat per la Cúria 
eclesiàstica i l’orde al qual pertanyia, que a voltes coincidia amb l’anterior, tot i que esde-
venia, sobretot, un model de conducta cristiana per als devots. En el cas de sant Vicent 
Ferrer, Smoller ha justificat la dualitat d’imatges a partir dels interessos que diferents sec-
tors implicats en la canonització van projectar sobre el personatge. Per una part, el desig 
dels ducs de Bretanya i els clergat bretó de crear un sant proper a la família ducal i, per 
l’altra, la necessitat de l’orde dominicà, la Cúria romana i del casalici reial aragonès de 
crear una imatge oficial del sant com a combatent del Cisma, predicador efectiu contra 
l’infidel i cristià exemplar, imatge que encara es va potenciar més amb la canonització del 
1455 i amb la redacció de la vitae de Pietro Ranzano4.

3. A la Bretanya s’interrogà 311 testimonis, 48 a Tolosa, 18 a Avinyó i 28 a Nàpols. Els estudis més 
complets sobre les enquestes prèvies a la canonització —centrant-se especialment en la bretona— són els 
de la Dra. Smoller (smoller, L. A. “Defining the Boundaries of the Natural in the Fifteenth Century: The 
Inquest into the Miracles of St. Vincent Ferrer (d. 1419)”. Viator. Vol. 28 (1997), p. 333-359; id. “Miracle, 
Memory, and Meaning in the Canonization of Vincent Ferrer, 1453-54”. Speculum. Vol. 73 (1998), p. 
429-454; id. “Northern and Southern Sanctity in the Canonization of Vincent Ferrer: the Effects of Proce-
dural Differences on the Image of the Saint”. Klaniczay, G., ed. Procès de canonization au Moyen Âge: aspects 
juridiques et religieux. Rome, 2004, p. 289-308; id. “A case of demonic possession in fifteenth-century 
brittany: Perrin Hervé and the nascent cult of Vicent Ferrer”. Goodich, M., ed. Voices from the Bench. The 
Narratives of Lesser Folk in Medieval Trials. New York-Basingstoke, 2006, p. 149-176).

4. Ens consta que Laura A. Smoller, professora de la Universitat d’Arkansas, prepara una monografia 
on aborda les qüestions a les quals ens referim. De moment pot consultar-se Smoller, Laura A. Northern... 
Op. cit., p. 289-308.
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Lògicament, la dualitat establerta repercutirà en el terreny de les manifestacions ar-
tístiques i no serà fins a finals del segle XV que podrem parlar d’una imatge del sant ple-
nament establerta, encara que, depenent del context, trobarem obres que emfatitzaran 
una de les dues opcions descrites. Lògicament, on millor s’apreciarà el que comentem 
és en aquells retaules amb cicles narratius desenvolupats5, mentre que les representaci-
ons isolades del sant mostraran un mateix arquetip amb lleugeres variants degudes, per 
exemple, als atributs associats al personatge. Personalment, centrarem el nostre estudi 
en la gènesi de les darreres, tot proposant una hipòtesi basada en la confrontació d’obres 
italianes i de la Corona d’Aragó immediatament posteriors a la canonització. Serà a 
partir de l’anàlisi atenta de totes que aïllarem dos tipus diferenciats d’imatges, les quals 
semblen respondre a dues tradicions iconogràfiques paral·leles. Un primer grup ve donat 
per obres relacionades d’una manera o una altra amb establiments importants de l’orde 
dominicà, mentre que el segon és conformat per obres originàries de l’àrea de València 
que, molt probablement, segueixen el model de diverses efígies veritables del sant con-
servades antigament al convent de predicadors de la capital del Túria.

Devers una imatge oficial per al sant canonitzat

Una de les obres que millor demostren el ràpid ressò de la canonització de Vicent 
Ferrer és el retaule que Pere Garcia de Benavarri executà per al convent dels dominicans 
de Cervera (Lleida) vers 1456, és a dir, solament uns mesos després de la seva solemne 

5. En paraules de Rusconi: “Laddove è possibile effettuare una verifica, non vi è dubbio che una co-
mitenza artistica e devozionale non inmediatamente legata all’ordine conferisca all’iconografia specifica di 
Vicent Ferrer, ed alla rappresentazione degli episodi della sua vita e dei prodigi a lui attribuiti, contenuti ab-
bastanza difformi da quelli suggeriti dalla <legenda> ufficiale di Pietro Ranzano. Questo non vuole per nulla 
dire che l’iconografia vicentina, concepita ovvero ordinata dai frati domenicani, si sia appiattita nella totale 
invarianza (…)” Ell mateix posa com a exemple la contraposició entre la representació “fredda e magistrale” 
del retaule de San Pietro Martire de Nàpols, vinculada a l’oficialitat i al text de Ranzano, i el “raconto vivace 
ed ingenuo” del de Castelvetrano, inspirat almenys en dues fonts hagiogràfiques diferents (RusconI, R. 
“Vicent Ferrer e Pedro de Luna: sull’iconografia di un predicatore fra due obbedienze”. Conciliarismo, stati 
nazionali, inizi dell’umanesimo: Atti del 25 Convegno storico internazionale dell’Accademia Tudertina e del 
Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale. Spoleto, 1990, p. 231).
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canonització6. Es tractava d’un dels establiments importants de l’orde a Catalunya7, on 
existia una intensa devoció pel frare valencià recolzada, d’una banda, en el seu pas per 
la vila cap al 1409, però sobretot en un relat hagiogràfic en què es comentava com sant 
Domènec se li va aparèixer a la cel·la on descansava8. Arran de la canonització, el 5 de 
gener del 1456 el Consell de la vila manifestà la voluntat de “(…) fer solemnitat, capella 
e retaule”, per commemorar-la. La mateixa institució municipal, paral·lelament, orga-
nitzà una solemne processó “la qual sie cridada ab trompes per la vila e sien sonats los 
senys e amprades les conffraries”, que va recórrer el carrers de la vila, partint des de Santa 
Maria i finalitzant al monestir de predicadors, on es va fer missa i sermó “en lo qual hoi-
rets los miracles e santa vida del dit sant Vicent”9. L’encàrrec del moble i les celebracions 
esmentades demostren que Cervera era un focus de devoció vicentina important, d’aquí 
que, en l’estat actual dels coneixements, el nostre retaule es converteixi en la primera 
representació del sant a la Corona d’Aragó un cop canonitzat.

Una de les taules cerverines, conservada al MNAC (núm. inv. 114749) (Fig. 1), pre-
senta el sant amb l’hàbit dominicà10, assenyalant una visió del Crist de la Segona Parusia, 
i duent a la mà esquerra un llibre obert en què es pot llegir la sentència Timete Deum 
et date illi honorem quia venit hora iudicii eius. El text, extret de l’Apocalipsi (XIV, 6-7), 
anuncia contundentment la imminent arribada del Judici, mentre que la cita completa 
del llibre de la Revelació diu: “Vaig veure també un altre àngel que volava pel mig del cel 
portant una bona nova eterna per a proclamar-la als pobladors de la terra, a tota nació, 
raça, llengua i poble, i cridava amb veu potent: <Venereu Déu i rendiu-li honors, perquè 
ha arribat l’hora del seu judici, i adoreu el qui ha fet el cel, la terra, el mar i les deus de les 
aigües.>” El missatge es troba íntimament relacionat amb un episodi de la vida del nos-

6. Per al conjunt vegeu Yarza, J. “Pere Garcia de Benavarri. Verge i Nen, sant Vicenç Ferrer i donants”. 
EsPañol, F. i Ratés, E., ed. La Seu Vella de Lleida. La Catedral, els promotors, els artistes. S. XIII a S. XV. 
<catàleg d’exposició> Barcelona, 1991, p. 166-168; Velasco Gonzàlez, A. “Mare de Déu i el Nen, sant 
Vicent Ferrer i donants. Professió de sant Vicent Ferrer”. Patrimoni dispers. L’esplendor medieval a la Segarra. 
<catàleg d’exposició> Cervera, 2007, p. 34-40. La cronologia del conjunt ha estat determinada darrerament 
a Llobet i Portella, J. M. “Algunes precisions sobre el retaule gòtic de la Mare de Déu i sant Vicenç Ferrer 
de l’església de Sant Domènec de Cervera”. Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Vol. 7 (2003), p. 
109-113, que dóna a conèixer una documentació ja esmentada per Faust de Dalmases (Dalmases, F. Guía 
histórica-descriptiva de la ciudad de Cervera. Cervera, 1890, p. 211) i Ramon Miró (MIró BaldrIch, R. “La 
coneixença de Llull a Cervera a l’inici del segle XV”. Palestra Universitària. Vol. 6 (1992), p. 199).

7. Sobre el convent cerverí vegeu Beseran, P. “El convent de Sant Domènec de Cervera”. L’art gòtic a 
Catalunya. Arquitectura I. Catedrals, monestirs i altres edificis religiosos. 1”. Barcelona, 2002, p. 224-225.

8. Velasco Gonzàlez, A. “El periple de sant Vicent Ferrer per les terres de Lleida i la Franja”. Arrels Cris-
tianes. Presència i significació del cristianisme en la història i la societat de Lleida. Vol II. Lleida, en premsa.

9. Llobet i Portella, J. M. Op. cit., p. 109-113.
10. Per a l’evolució iconogràfica de l’hàbit dominicà, Ferrua, V. “L’habit des Frères Prêcheurs. Jalons 

por une histoire”. Mémoire Dominicaine. Vol. 12 (1998), p. 143-182.
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tre sant, ja que el va inserir en un sermó pronunciat a Salamanca on, no tenint prou amb 
això, s’autoidentificà amb aquest “àngel que volava pel mig del cel” del text apocalíptic, 
atorgant així una credibilitat inqüestionable a la seva prèdica de tall mil·lenarista11.

Ell mateix es reafirmà en aital vincle en la celebèrrima carta que envià des d’Alcanyís 
al papa Benet XIII el 27 de juliol del 141212, mentre que la butlla de canonització emesa 
per Pius II el 1458 tornava a insistir en la qüestió13. Molt abans, emperò, ja tenim indicis 
per pensar que l’associació fou assumida per la societat contemporània. Ho demostra el 
que s’ha considerat el cicle pictòric més antic dedicat al sant, conservat a la capella de 
Santa Maria Assumpta de La Stella, prop de Macello (Piemont, Itàlia), datat pels volts 
del 1429, segons una inscripció que apareix en un dels murs, la qual cosa ens situa sola-
ment deu anys després del traspàs del personatge i vint-i-cinc abans de la canonització. 
Allà, la cita del Timete Deum s’inclogué en un dels filacteris que acompanyen les pintures 
murals i, per tant, ens trobem davant la primera representació plàstica que efectua l’as-
sociació entre text i imatge del personatge14. Més endavant, com veurem, la sentència es 

11. DIago, F. Historia de la vida, milagros, muerte y discípulos del bienaventurado predicador apostóli-
co valenciano S. Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores. Barcelona, 1600, f. 267-268. Per al sermó de 
Salamanca, Cátedra, P. M. Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media: san Vicente Ferrer en Castilla: 
1411-1412: estudio bibliográfico, literario y edición de los textos inéditos. Salamanca, 1994, p. 322. La de-
nominada Declaració de Salamanca també dóna testimoni de les paraules pronunciades per mestre Vicent 
(Ibid., p. 632), i el mateix podem dir d’un sermó pronunciat el diumenge posterior a l’Ascensió (Ferrer, V. 
Sermons. Barcelona, 1932, vol. I, p. 66).

12. Vegeu-ne el text de la carta, extractat, a MonettI, F. “Una documentazione della presenza di Vin-
cenzo Ferreri nel Pinerolese”. Studi Piemontesi. Vol. VII (1978), p. 390-391. Sobre la carta, Hodel, P. B. “La 
lettre de saint Vincent Ferrier a Benoît XIII”. Escritos del Vedat. Vol. XXXV (2005), p. 77-87.

13. Per al text de la butlla, vegeu Sanchís SIVera, J.: Historia..., Op. cit., p. 436. També s’estableix el 
lligam a la vita del sant redactada a cavall dels segles XV i XVI pel valencià Miquel Pèrez seguint un encàrrec 
de Cirera d’Alpont. La primera edició conservada és una del 1510, apareguda a València (Pérez, M. La Vida 
de Sant Vicent Ferrer. València, 1994, s. p.).

14. Per a les pintures Macello, vegeu monettI, F. “Preziosi affreschi a La Stella. Il primo ciclo pittorico 
su S. Vincenzo Ferreri”. Piemonte Vivo, 1978, p. 40-45; id. Una documentazione... Op. cit., p. 389-392; kaf-
tal, G. Iconography of the Saints in the Painting of North West Italy. Firenze, 1985, núm. 241, fig. 932-935; 
rusconI, R. Vicent Ferrer... Op. cit., p. 215-220 i 232. El cicle de Macello és interessantísim, per múltiples 
raons, però sobretot perque fou realitzat uns vint-i-cinc anys abans de la canonització del sant. Quant a la 
font textual emprada pels mentors o ideòlegs de l’encàrrec, els filacteris que acompanyen les pintures presen-
ten textos extrets de l’epístola de 1412, de forma que no resta cap mena de dubte sobre la correspondència 
directa entre pintures i font. No ha de sobtar, per tant, la tria de la carta com a leitmotiv del cicle, ja que 
en data tant primerenca poques eren les fonts —per no dir cap— de les quals es podia disposar a l’hora 
d’il·lustrar un cicle hagiogràfic relatiu al sant valencià. A més, els darrers estudis han corroborat que la carta 
tingué una gran difusió des del primer moment, com ho atesten la vintena de còpies conservades per al segle 
XV (hodel, P. B. La lettre... Op. cit., p. 77-87).
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va convertir en un dels atributs per excel·lència del sant, localitzant-se en la majoria de 
les seves representacions15.

A la representació de Cervera apareix un altre dels atributs característics del sant, la vi-
sió de Crist Jutge que Vicent assenyala amb la seva mà dreta, element que també s’associa 
a la prèdica apocalíptica que va dur a terme el frare valencià durant part de la seva vida16. 
Crist apareix dins una màndorla assegut sobre l’arc de Sant Martí, envoltat d’àngels que 
fan sonar les trompetes cridant a Judici, i fent ostentació de les nafres que testimonien la 
Passió, i que obligaran Déu Pare a concedir el perdó el dia del Judici Final17. Tots aquests 
són elements que acostumem a trobar en les representacions vicentines que inclouen 
aquest atribut. No obstant això, en determinades obres s’incorporen detalls que no són 
tan habituals. És el cas d’un tríptic custodiat a Santa Maria Novella de Florència, sobre 
el qual més endavant tornarem18, on el Crist de la visió incorpora les llances que havia 
de llençar contra la humanitat, segons la visió avinyonesa del sant esmentada més avall. 
Igualment, en altres obres s’introdueixen els instruments de la Passió. Ens referim a una 
taula atribuïda a Michele di Matteo conservada a la Cassa di Risparmio de Ferrara19, on 
Crist apareix amb la creu, i a la taula central del políptic que Francesco del Cossa pintà 
cap al 1473 per a la capella Griffoni de l’església de San Petronio de Bolonya, avui a la 
National Gallery de Londres20, on la visió es desenvolupa molt més, tot ocupant per 

15. Sobre el passatge apocalíptic, com Vicent se’l fa propi, i la conversió del mateix en atribut seu, vegeu 
Zucker, M. J. “Problems in dominican iconography: the case of st. Vincent Ferrer”. Artibus et historiae. 
Vol. 13, 25 (1992), p. 181; EsPonera Cerdán, A. “Apuntes sobre la iconografía primitiva de San Vicente 
Ferrer”. Introducción a la iconografía vicentina en Valencia. València, 2002, p. 19-41; rodríguez barral, P. 
La imagen de la justicia divina. La retribución del comportamiento humano en el más allá en el arte medieval de 
la Corona de Aragón. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, tesi doctoral inèdita, 2003, p. 84-91. 
Vegeu també Montagnes, B. “Prophétie et eschatologie dans la prédication méridionale de saint Vincent 
Ferrer”, a: Fin du monde et signes des temps: Visionaires et prophèts en France méridionale (fin XIIIe-début 
XVè siecle), (“Cahiers de Fanjeaux” 27), Toulouse 1992, p. 331-349; Guadalajara MedIna, J. “La edad del 
Anticristo y el año del fin del mundo, según fray Vicente Ferrer”. Pensamiento medieval hispano: homenaje 
a Horacio Santiago-Otero. Madrid, 1998, p. 321-342; Fuster Perelló, S. “El fin del mundo y el Anticristo: 
Pensamiento de San Vicente Ferrer”. Escritos del vedat. Vol. 32 (2002), p. 139 i 147.

16. No cal dir que aquest element es troba estretament relacionat a l’anagrama de Crist que assenyala 
un altre dels grans predicadors mendicants de la baixa edat mitjana, sant Bernardí de Siena (Delcorno, 
C. “Da Vicent Ferrer a Bernardino da Siena. Il rinnovamento della predicazione alla fine del medio evo”. 
Mirificus praedicator: à l’occasion du sixième centenaire du passage de saint Vincent Ferrier en pays romand: actes 
du colloque d’Estavayer-le-lac, 7-9 octobre 2004. Roma, 2006, p. 7-38).

17. Les nafres, dins temes com el de la Compassio Mariae, actuen com a element que obliga Déu Pare 
a concedir el perdó esmentat (CrIsPí Cantón, M. Iconografia de la Mare de Déu a Catalunya al segle XIV 
(Imatgeria). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, tesi doctoral inèdita, 2000, vol. I, p. 365).

18. Vegeu infra n. 52.
19. Kaftal, G. Iconography of the Saints in the Painting of North East Italy. Firenze, 1978, núm. 317, 

fig. 1374.
20. Reproduïda a nePPI, A. Francesco del Cossa. Milà, 1958, p. 24-25, pl. XI.
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complet la part superior de la taula, amb sis àngels sostenint els Arma Christi. Els darrers 
també els localitzem en una d’atribuïda al pintor mallorquí Rafael Mòger, segurament 
procedent dels dominicans de Palma de Mallorca21.

L’associació d’aquesta curiosa representació amb Vicent Ferrer té a veure, molt pro-
bablement, amb la visió en què Crist, sant Domènec i sant Francesc se li van aparèixer 
el 3 d’octubre del 1398 estant malalt a Avinyó i que suposaria l’inici del seu apostolat 
itinerant per predicar l’arribada de la fi del món22. Aquesta ha estat una de les facetes 
més conegudes de la seva personalitat, àdhuc entre els seus contemporanis; d’aquí que 
la identificació del sant amb aquests atributs de tall apocalíptic sigui especialment pa-
tent en la seva iconografia, i més si ens fixem en el text de la butlla de canonització, on 
es manifesta i s’emfatitza el mateix23. En aquest sentit, l’atribut de la visió cristològica, 
juntament amb la inscripció del Timete Deum, s’entenen perfectament en el context del 
retaule cerverí, un encàrrec de clares connotacions soteriològiques degut segurament a la 
voluntat d’uns benefactors particulars —representats com a donants als peus del sant— 
que cercaven intercessió en l’hora de la mort24. L’advocacia del sant en aquest tema era 
prou coneguda, a part que el ressò de la seva prèdica devia romandre ben present en 
l’imaginari col·lectiu, especialment en aquells indrets per on passà, i Cervera era un 
d’ells25. Aquesta prèdica al voltant de la fi del món, per tant, condicionà enormement la 
manera de presentar-lo als fidels un cop canonitzat, i no només afectà les seves imatges 
isolades, sinó també escenes de tall narratiu. No ens pertoca entrar a analitzar en detall 
aquest aspecte, però sí que ens agradaria comentar que localitzem també la visió de Crist 
Jutge en alguna de les darreres, especialment en episodis en què es pretén mostrar el sant 
en el seu vessant de praedicator finis mundi26. Així, apareix com a element extemporani 
en una de les escenes que Bartolomeo degli Erri va incloure al políptic que executà per 
a l’església de Sant Domènec de Mòdena, avui al Kunsthistoriches Museum de Viena27. 

21. Vegeu infra n. 38.
22. Per a la visió, Montagnes, B. “La guérison miraculeuse et l’investidure prophétique de Vincent 

Ferrier au couvent des prêcheurs d’Avignon (3 octobre 1398)”. Avignon au Moyen Âge. Textes et documents. 
Avignon, 1988, p. 193-198.

23. Sanchís SIVera, J. Historia... Op. cit., p. 436-437.
24. El primer a detectar el caràcter funerari de l’encàrrec fou Yarza, J. Pere Garcia... Op. cit., p. 166-168. 

Recentment, ha aparegut en comerç a Nova York una taula d’origen probablement toscà (ca. 1480) amb 
sant Vicent Ferrer i una donant on apareix la visió de Crist mostrant les nafres, d’on es dedueix que es devia 
integrar en un conjunt de clares connotacions funeràries (vegeu infra n. 54).

25. Quant al pas de Vicent Ferrer per les terres de Lleida, vegeu Velasco Gonzàlez, Alberto: El periple... 
Op. cit., en premsa, on recollim les dades referides al seu sojorn cerverí.

26. Sobre les escenes de prèdica relacionades amb el sant, vegeu RusconI, R. “Le Pouvoir de la parole: 
représentation des prédicateurs dans l’art de la Renaissance en Italie”. La parole du prédicateur, Ve-XVe siècle. 
Nice, 1997, p. 451-453.

27. Reproduïda a id. Vicent Ferrer... Op. cit., fig. 11.
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Es tracta del compartiment en què es representa el sant efectuant una prèdica a Perpinyà 
el 1415, a la qual assisteixen l’antipapa Benet XIII, el rei Ferran d’Antequera i l’empera-
dor Segismon, on veiem com, des de la trona, assenyala la visió que apareix al bell mig 
de la composició. No hi ha dubte que la seva inclusió contribueix decididament a que 
l’espectador es faci una idea del que explicava el sant aquell dia des del púlpit, com bé 
atesten les fonts28, però el que interessa retenir és el missatge que el predicador dirigeix a 
l’antipapa conterrani, ja que no podem oblidar que l’acció se situa en ple Cisma d’Oc-
cident i la prèdica apocalíptica del frare valencià s’entén exclusivament en aquest clima 
d’enfrontament que afectava l’Església occidental29.

Una altra escena de prèdica en què la visió cristològica apareix vinculada al sant la 
trobem en una de les taules del convent de dominicans de Caldas de Besaya (Cantàbria), 
obra del denominat Mestre de la Vista de Santa Gúdula30. El sant hi apareix predicant 
des d’un púlpit de fusta a un grup de homes i dones, sostenint amb la mà esquerra una 
petita taula devocional on apareix representat el Crist judiciari, la qual cosa ens indica el 
tema sobre el qual alliçonava. Partint de la base que els predicadors eren molt conscients 
del poder de les imatges i dels usos que podien fer-ne, a part que se les considerava un 
primer estadi en el procés de pedagogia religiosa, no és estrany trobar representacions 
de sants predicadors duent elements similars mentre efectuen la prèdica31. La pintura de 
Caldas de Besaya, en aquest sentit, és recurrent per parlar, entre altres coses, dels recur-
sos emprats pel frare valencià en el marc de la seva oratòria, sobre la qual s’han efectuat 
nombroses investigacions32.

28. Acta Sanctorum. Op. cit., p. 508.
29. Com bé s’ha encarregat d’assenyalar la historiografia, Vicent Ferrer abandonà el tema apocalíptic en 

la seva prèdica el 1415, abans de l’obertura del Concili de Constança, que va restablir la unitat de l’església 
(Fuster Perelló, S. Timete Deum. El anticristo y el final de la historia según San Vicente Ferrer. València, 
2004, p. 214-224). Sobre les divergències entre Vicent Ferrer i Benet XIII en aquest context vegeu Perarnau 
I EsPelt, J. “El punt de ruptura entre Benet XIII i sant Vicent Ferrer”. Analecta Sacra Tarraconensia. Vol. 71 
(1998), p. 625-651.

30. Bermejo, E. “Maestro de la vista de Santa Gúdula. Vida de San Vicente Ferrer. Cristo ante Pila-
tos. La Ascensión”. Las tablas flamencas en la ruta jacobea. <catàleg d’exposició> San Sebastián, 1999, p. 
334-337, cat. núm. 61-63.

31. Sobre aquesta qüestió, vegeu MartIn, H. “Prédication et écarts culturels dans les villes françaises 
du bas Moyen Age”. La Ville Médiévale en deçà et au-delà de ses murs. Mélanges Jean-Pierre Leguay. Rouen, 
2000, p. 176-179. Una de les taules que Sano di Pietro executà per al políptic de la Companyia de la Verge 
de Siena mostra sant Bernardí de Siena duent una icona amb l’anagrama de Crist, que a posteriori esdevindrà 
un dels seus atributs més comuns (RusconI, R. Le Pouvoir... Op. cit., p. 449, fig. 6).

32. Vegeu, per exemple, Fuster, J. “Notes per a un estudi de l’oratòria vicentina”. Revista Valenciana de 
Filologia. Vol. IV (1954), p. 87-185; Martínez Romero, T. “Expressions, gestos i textos: teatralitat en els 
sermons de Vicent Ferrer”. Actes del VI Seminari de Teatre i Música medievals d’Elx. Elx, 2002, p. 211-229.
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Deixant de banda el cas de la taula de Cervera, tot i que no el seu autor, Pere Gar-
cia de Benavarri, cal dir que emprà el mateix arquetip iconogràfic vicentí en una obra 
executada igualment amb immediatesa a la canonització, tot i que en un context sen-
siblement diferent. Es tracta del retaule que Sança Ximenis de Foix i de Cabrera (doc. 
1397-†1474) encarregà per a la capella de les santes Clara i Caterina —avui dedicada 
a sant Cosme i sant Damià— de la catedral de Barcelona33. El conjunt és obra de dos 
artistes diferenciats, Miquel Nadal i Pere Garcia, que hi treballà entre 1456-1458, és a 
dir, just després de fer-ho a la capital de la Segarra34. D’aquí que la representació de sant 
Vicent Ferrer segueixi directament el model que el pintor emprà al retaule del convent 
de predicadors de Cervera, amb alguna lleugera variant, com la presència del birret que 
duu el sant35, o la desaparició de la inscripció del Timete Deum al llibre que sosté amb la 
mà esquerra. La visió del Crist del Judici també hi és present, tot i que n’han desaparegut 
l’arc de Sant Martí sobre el qual s’asseia el primer —aquí se’l representa de mig cos— i 
els àngels anunciadors amb les trompes36. Com en el cas de Cervera, es tracta d’un encàr-
rec amb clares connotacions funeràries, integrat dins una capella amb aquesta finalitat, 
de manera que la representació del nostre sant en un dels entrecarrers del retaule resta 
perfectament contextualitzada. Les santes Clara i Caterina eren especialment invocades 
pels fidels en l’hora de la mort, bàsicament pel seu matrimoni amb Crist, i esdevenien 
excel·lents intercessores el dia del Judici. A més, la promotora del retaule pretenia assolir 
la glòria eterna a través de l’espiritualitat franciscana, que es palesa mitjançant l’exaltació 
de l’orde que es vol reflectir al moble amb les representacions de sant Francesc, sant 

33. Malgrat que no hi ha constància documental, l’encàrrec del retaule es va fer al taller del difunt 
Bernat Martorell, llavors gestionat per la seva vídua, que comptà successivament amb els serveis de dos pin-
tors de solvència contrastada, Miquel Nadal i Pere Garcia de Benavarri. Sobre la promotora, la capella i el 
retaule, vegeu Valero MolIna, J. “Sança Ximenis de Cabrera i la capella de santa Clara i santa Caterina de la 
catedral de Barcelona”. Locus Amoenus. Vol. 8 (2005-2006), p. 47-66, que recull la bibliografia precedent.

34. Quant a la intervenció de Garcia en el conjunt, remetem a les investigacions relacionades amb la 
nostra tesi doctoral, dedicada a l’esmentat pintor, actualment en curs de desenvolupament.

35. El birret o bonet també es compta entre els atributs habituals del sant, indument que les fonts 
contínuament esmenten entre els habituals del frare. Això va fer que els birrets es comptessin entre les relí-
quies —no físiques— del sant més preuades, i que es veneressin intensament en diferents indrets, com per 
exemple el custodiat al monestir de Piedra (Saragossa), especialment emprat en el guariment d’endimoniats 
(García Herrero, M. C. “Les robes de sant Vicent del Monasteri de Pedra: remeis eficaços i oblidats en ca-
sos de possessió demoníaca”. Revista de Filologia Valenciana. Vol. 7 (2000), p. 57-68). Recollim els diferents 
testimonis el culte al voltant dels birrets vicentins a Velasco Gonzàlez, A. “De València a Vannes: culte, 
devoció i relíquies de sant Vicent Ferrer”. Acta Mediaevalia, en premsa.

36. A més dels casos comentats, cal relacionar amb al taller de Pere Garcia una tercera representació del 
frare valencià, inclosa al retaule de sant Bernardí, sant Llorenç i sant Vicent Ferrer de l’església parroquial 
d’Aïnsa, desaparegut durant la guerra civil —de temps, s’ha atribuït a Pere Espallargues, tot i que és obra in-
discutible del taller de Garcia. Sobre aquest conjunt, vegeu GudIol RIcart, J. i Alcolea Blanch, S. Pintura 
gòtica catalana. Barcelona, 1986, p. 192, cat. 592.
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Bernardí, sant Lluís de Tolosa i santa Isabel d’Hongria, i amb el fet que al seu testament 
demanés ser sebollida abillada amb el característic cordó franciscà37. No ha de sobtar la 
inclusió d’un sant dominicà en un context d’evident enaltiment dels frares menors, ja 
que la promotora i, en el seu defecte, el mentor ideòleg del conjunt, el que cercaven era 
apropar-se a una sèrie de sants de contrastada solvència quant a la intercessió el dia del 
Judici. Qui millor que sant Vicent Ferrer per format part d’aquest elenc mitjancer, un 
sant que, a més, acabava de ser elevat als altars i del qual romania ben present la memòria 
de la seva encesa prèdica mil·lenarista.

Hem insistit més amunt en la importància del retaule de Cervera com a primera 
representació del sant a la Corona d’Aragó un cop canonitzat. De fet, no coneixem cap 
altre cas en què resti tan clar que una obra de temàtica vicentina sigui conseqüència 
directa de la santificació del personatge, la qual cosa avala la documentació conservada. 
Essent la canonització tan recent, i tenint en compte que la iconografia del sant no estava 
ni molt menys fixada, és obligat preguntar-se al voltant del material que el pintor Pere 
Garcia de Benavarri podria haver tingut a l’abast per executar el conjunt. Les intenses 
concomitàncies existents amb una taula central de retaule atribuïda al pintor Rafael 
Mòger (Fig. 2), avui en mans particulars però relacionada pel doctor Llompart amb el 
convent de dominicans de Palma38, podrien demostrar que circulava un arquetip icono-
gràfic del sant vinculat a l’orde de predicadors. El tipus icònic de l’obra mallorquina és 
exactament el mateix que el descrit per a Cervera, localitzant-se una gran quantitat de 
detalls que l’agermanen a la darrera. Varia únicament la posició de la figura, que a Palma 
mira cap a la dreta de l’espectador, girant l’esquena a la visió del Crist Jutge. L’abillament 
del sant és descaradament idèntic, amb el cíngol just a la mateixa alçada i uns plecs que 
es disposen, cauen i s’alternen simètricament. També és paral·lela la manera com el sant 
agafa el llibre. Altrament, s’incorpora un curiós detall que no apareix a Cervera —ni 
enlloc més—, el dels raigs que emergeixen de les nafres del Crist judiciari i que es diri-

37. A la vista d’aquests detalls, Molina ha relacionat el retaule amb una probable inclinació de la promo-
tora vers els postulats reformistes de l’observança franciscana (MolIna, J. Arte, devoción y poder en la pintura 
tardogótica catalana. Murcia, 1999, p. 40). A l’edat mitjana fou molt habitual sebollir-se amb l’hàbit d’un 
determinat orde religiós, preferentment mendicant, com a mitjà de remissió de les culpes i d’accés a la vida 
eterna a través dels ideals d’humilitat i pobresa. La tria de l’hàbit franciscà duia implícita una admiració del 
model de vida d’aquest orde, però responia, sobretot, a una intenció de cerca de la mediació redemptora. 
La idea entroncava amb molts corrents religiosos del moment, especialment amb l’espiritualitat observant 
esmentada (Núñez, M. “La indumentaria como símbolo en la iconografía funeraria”. La idea y el sentimiento 
de la muerte en la historia y en el arte de la edad media. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, 
1988, p. 9-19; vegeu també EsPañol, F. “Los indumentos del cuerpo a la espera del Juicio Final”. Vestiduras 
ricas. El monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. <catàleg d’exposició> Madrid, 2005, p. 73-88).

38. Des d’aquestes línies agraïm als actuals propietaris el material fotogràfic cedit per a l’estudi de la pin-
tura. La taula fou donada a conèixer pel Dr. Gabriel Llompart (LlomPart, G. “Una nueva tabla mallorquina 
de Rafael Mòger”. Archivo Español de Arte. Vol. LXXIV, 294 (2001), p. 183-186).
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geixen cap a la boca del sant, donant lloc a una flama que cal relacionar amb la prèdica 
apocalíptica del frare valencià39. No podem deixar d’esmentar el detall de la inscripció 
del Timete Deum inclosa al llibre que sosté el sant amb la mà esquerra, que a Palma va 
acompanyada de la corresponent referència bíblica de manera explícita —Apocalipsis 
quarto decimo—,que suggereix, pensem, que els mentors de l’encàrrec van seguir molt de 
prop el procés d’execució de l’obra i van donar indicacions al pintor sobre la inscripció 
que havia d’incloure i d’on s’havia d’extreure.

Les grans afinitats existents entre les pintures de Palma i Cervera indiquen que amb-
dues podrien haver estat executades pels mateixos anys, cosa que ens podria situar, de 
retruc, dins una casuística d’encàrrec similar, és a dir, en el context de la canonització. 
No hem d’oblidar que, com a Cervera, el sant sojornà al convent de Palma coincidint 

39. Quant a les fonts, és possible relacionar el valor i significat de la flama amb el que es diu a la butlla de 
canonització de 1458, quan s’esmenta que “las enseñanzas de la verdad salían de su boca” (Sanchís SIVera, 
J. Historia... Op. cit., p. 439). Diago ja remarcà el valor d’aquest atribut amb relació al personatge: “puso 
todas las veras del mundo como bardador que era en cercar la Iglesia assi con el miedo del fuego del infierno 
con que amenazava en los sermones a los peccadores (por lo qual le pintavan con una llama de fuego en la 
mano)” (DIago, F. Historia de la vida... Op. cit., f. 40). Talment, podria relacionar-se amb l’atribut flamíger 
un miracle conegut a partir de diversos relats hagiogràfics, en què s’identifica el sant com aquell que “estando 
en el fuego no se quemó” (Ibid., f. 76). La flama, relacionada en determinats contextos amb l’advocacia del 
sant com a solvent protector antipestífer, es convertirà, així, en un altre dels atributs del sant, tot i que no la 
trobem amb la profusió dels que fins ara hem analitzat. Sigui com sigui, malgrat es conserven algunes obres 
on apareix associada al personatge, sempre representada a la mà, no n’hem localitzat cap altra on aquesta 
emergeixi de la boca. No obstant això, tenim constància d’una pintura d’època gòtica conservada al dormi-
torium del convent de predicadors d’Avinyó, avui desapareguda, on es mostrava el sant de mig cos amb els 
raigs lluminosos sortint-li de la boca. Alhora, de la boca de Crist, en forma de filacteri i amb caràcters gòtics, 
emergien unes paraules dirigides al sant: Vade, adhuc expectabo te (Montagnes, B. La guérison... Op. cit., p. 
197). Cal dir que la flama apareix ja en obres anteriors a la canonització, com és el cas d’una taula atribuïda 
al taller de Fra Angelico procedent de la predel·la del retaule major de San Domenico de Fiesole (Florència), 
avui conservada a la National Gallery de Londres, datada entre 1423-1429 (PoPe-Hennesy, J. Fra Angelico. 
Londres, 1974, p. 189-190, fig. 4). La duu a la mà dreta a la taula central del retaule de l’església de Sant 
Joan i Sant Pau de Zanipolo, a Venècia (Goffen, R. “Giovanni Bellini and the altarpiece of St. Vincent 
Ferrer”. Studies Craig Hugh Smyth. Vol. 2 (1985), fig. 2), i també a la representació del sant que trobem a 
les pintures murals de la capella de Sant Sebastià a Saint-Étienne-de-Tinée (Alps Marítims, França), datades 
cap a 1470 (KoValeVsky, S. “Iconographie de Vincent Ferrier dans les Alpes méridionales”. RIgauX, D., 
dir. D’une montagne a l’autre. Etudes comparées. Les Cahiers du CRHIPA. Núm. 6 (2004), p. 210, fig. 6). El 
mateix podem dir d’una taula de probable origen venecià conservada al Kunstmuseum de Berna (Kaftal, G. 
Iconography of the Saints in the Painting of North East Italy. Op. cit., núm. 262, fig. 1178) i del tríptic que 
Andrea da Murano executà vers 1470 per a l’església de Sant Pere Màrtir de Murano, avui a l’Accademia de 
Venècia (MoschInI MarconI, S. Gallerie dell’Accademia di Venezia. Opere d’arte dei secoli XIV e XV. Roma, 
1955, p. 41-42, pl. 39). Un dels gravats d’un processioner imprès a Venècia el 1494 presenta el sant duent 
una banderola amb la flama i la inscripció Iudicium, que encara fa més patent el caràcter apocalíptic de 
l’atribut (reproduït a Saffrey, H. D. “Les images populaires de saints dominicains à Venise au XVe siècle 
et l’édition par Alde Manuce des <Epistole> de sainte Cathérine de Sienne”. Italia medioevale e umanistica. 
Vol. 25 (1992), pl. XV.1).
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amb el seu pas per l’illa (1413-1414), territori on segons els seus hagiògrafs obrà diversos 
miracles, la qual cosa justificaria la devoció professada40. Sabem, a més, que el mateix 
any de la santificació de Vicent Ferrer s’inicià al convent de Palma la construcció d’una 
capella dedicada al nou sant, context en què caldria inserir la pintura comentada, i que 
allà mateix, el 1458, ja funcionava una confraria sota el seu patrocini, una de les prime-
res documentades arreu41. En definitiva, tot indica que ens trobem davant la primera 
imatge del sant venerada a Palma, com bé proposà Llompart, de forma que també cal 
preguntar-se al voltant del model seguit pel pintor a l’hora de representar el personatge. 
Les afinitats detectades amb la taula de Cervera demostren que es va seguir un model di-
rectament comú, pel que no descartem que es tractés d’algun tipus de material vinculat 
a l’oficialitat de l’encara incipient culte vicentí.

Tal com hem esmentat al principi, un cop canonitzat el sant el 1455, calia fixar la seva 
imatge oficial a tots els nivells, en la mentalitat col·lectiva i en el terreny de les represen-
tacions artístiques, i en aquest procés l’orde al qual va pertànyer havia de jugar un paper 
crucial, com ho demostra el fet que una sèrie de representacions vicentines relacionades 
amb establiments dominicans responguin a un mateix arquetip iconogràfic que, com 
veiem, circulà arreu de la Corona d’Aragó. No obstant això, algunes obres conservades 
demostren que aquest tipus icònic vicentí tingué també ressò en determinades regions 
de la península Itàlica, una àrea on el frare valencià també predicà i on el seu culte es 
trobava força estès42. Igualment, aquestes obres s’entenen en el context immediatament 

40. El sojorn mallorquí del sant el podem resseguir a través del ms. 610 de la Bibliothèque Municipale 
d’Avinyó (Sanchís SIVera, J. “Un códice de sermones de San Vicente Ferrer”. Anales del Centro de Cultura 
Valenciana. Vol. 2 (1929), p. 35-53). Paral·lelament, a l’Arxiu Diocesà de Palma es conserva un còdex ti-
tulat “Liber primus scriptus ante et retro et antiquorum, continens annos 1413 et 1414 in quibus predicator S. 
Vincencius Ferrer per 6 menses in hoc Majoricarum Regno gloriose concionatus est” (Rosselló LlIteras, J. “San 
Vicente Ferrer: su misión en Mallorca (1413-1414)”. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Vol. XLIII 
(1987), p. 71-84). La darrera aportació al tema correspon a EsPonera Cerdán, A. “Hi era ab la ajuda de 
Déu a ops de las ànimas molt profitós. San Vicente Ferrer en Mallorca”. Escritos del Vedat. Vol. XXXV (2005), 
p. 89-125, que recull la bibliografia precedent.

41. Zaforteza Musoles, D. “La devoción vicentina en Mallorca”. Anales del Centro de Cultura Valenci-
ana. Vol. XXXV (1955), p. 125-163; Pérez Martínez, L. “Devoción de la ciudad de Palma a San Vicente 
Ferrer”. Studia. Revista Mensual de Cultura Religiosa. Vol. 315-316 (1955), p. 188-199.

42. Per al sojorn italià de Vicent Ferrer, vegeu CarmarIno, U. “I viaggio di S. Vincenzo Ferreri in Italia”. 
Memorie Domenicane. Vol. IV (1955), p. 3-18; MonettI, F. Una documentazione... Op. cit., p. 386-392; 
RusconI, R. L’attesa della fine. Crisi della società, profezia ed apocalisse in Italia al tempo del grande Scisma 
d’Occidente. Roma, 1979, p. 219-233; TonIolo, G. “Un viaggiatore-missionario: San Vicente Ferrer nelle 
Valli di Lanzo”. Bolletino del Centro Interuniversitario di Recherche sul Viaggio in Italia. Vol. 44 (2001), p. 
237-248. L’aportació més recent la devem a GaffurI, L. “<In partibus illis ultra montanis> La missione 
subalpina di Vicent Ferrer (1402-1408)”. Mirificus praedicator: à l’occasion du sixième centenaire du passage 
de saint Vincent Ferrier en pays romand: actes du colloque d’Estavayer-le-lac, 7-9 octobre 2004. Roma, 2006, 
p. 105-120.
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posterior a la canonització i amb relació a convents i esglésies directament vinculades 
als domini canes. Per exemple, el pintor Colantonio, cap al 1460, emprà aquest model 
iconogràfic primerenc a la taula central del retaule de San Pietro Martire de Nàpols (Fig. 
3)43, una composició on la visió cristològica desapareix, tot i que el sant continua asse-
nyalant cap al cel. Res podem dir de la inscripció del llibre que duu a la mà esquerra, atès 
que el seu estat la fa il·legible. Per tant, els vincles se circumscriuen a la figura del sant, 
que manté una posició exactament idèntica que a Cervera, Barcelona i altres conjunts 
sobre els quals suara parlarem.

El retaule napolità és un dels conjunts més interessants que ens han pervingut, del 
qual, a més, coneixem l’entorn en el qual fou promogut. La ciutat partenopea fou un 
altre dels focus on la devoció vicentina quallà més ràpidament, la qual cosa troba justi-
ficació en la presència d’Alfons el Magnànim i la seva cort. El grau d’implicació del rei 
en el procés que va portar a la canonització del personatge va ser molt alt i segurament 
suposà que a Nàpols es realitzés una de les enquestes prèvies —inexplicablement, en 
detriment de València, la pàtria del frare—, on arribà a declarar com a testimoni el 
mateix monarca44. Un cop aconseguit l’objectiu d’elevar als altars un personatge oriünd 
del regne propi que, a més, havia mantingut una intensa relació personal amb el casalici 
reial, afavorint-los clarament en el funest Compromís de Casp (1412), calia dignificar i 
enaltir la seva memòria. Immediatament després de la canonització, vers 1455-1456, Pi-
etro Ranzano, un frare dominicà del convent de San Domenico de Palerm que hi havia 

43. Per al retaule, vegeu Bologna, F. Napoli e le rotte mediterranee della pittura: da Alfonso il Magnani-
mo a Ferdinado il Cattolico. Napoli, 1977, p. 91 i 109-110, fig. 64; RusconI, R. Vicent Ferrer... Op. cit., p. 
222-223 i 231; MolIna, J. “La hagiografía del poder. Acerca del sentido político de las imágenes de santos 
producidas en Nápoles y Barcelona a mediados del Cuatrocientos”. El Mediterráneo y el arte español. Actas 
del XI Congreso del CEHA. València, 1996, p. 89-90, fig. 2; García MarsIlla, J. V. “La cort d’Alfons el 
Magnànim i l’univers artístic de la primera meitat del quatre-cents”. Seu Vella. Anuari d’Història i Cultura. 
Vol. 3 (2001), p. 17-18.

44. Així, en una carta signada a Nàpols el 6 d’octubre de 1450, el monarca sol·licitava al papa Nicolau 
V la canonització de mestre Vicent, a la vista de la seva santa vida i dels molts miracles que obrà. En un 
segona missiva, aquesta del 28 d’abril de 1455, el monarca informava el papa que li enviava una ambaixada 
per inquirir-li sobre idèntic assumpte, “la qual cosa, lo dit senyor, per molts sguarts, reputarà singular grà-
cia, principalment, per aquell ésser natural de la ciutat de València, (…) mas encara lo dit Sant Pare e tota 
Spanya se deuen congratular e dar laors a Nostre Senyor Déu” (DIago, F. Historia de la vida... Op. cit., ff. 
426-431; Martínez Ferrando, E. San Vicente Ferrer y la casa real de Aragón. Documentación conservada en 
el Archivo Real de Barcelona. Barcelona, 1955, p. 129-132, docs. 80-81; GenoVés Amorós, V. San Vicente 
Ferrer en la política de su tiempo. Madrid, 1943, p. 29-40; Ryder, A. Alfonso el Magnánimo. Rey de Aragón, 
Nápoles y Sicilia (1396-1458). València, 1992, p. 498-499. De la declaració d’Alfons el Magnànim en l’en-
questa napolitana ja en resta testimoni en la butlla de la canonització emesa per Pius II el 1458 (Sanchís 
SIVera, J. Historia... Op. cit., p. 441).
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col·laborat activament45, membre de la cort del Magnànim, fou l’encarregat de redactar 
la que es considera la seva vitae oficial, executada a instàncies del papa Calixt III i del 
Mestre General de l’Orde dels dominicans, Marcial Auribelli, amb què es contribuïa a 
la promoció del nou culte46. La promoció de la capella i el retaule de San Pietro Martire 
de Nàpols esdevingué, així, un clar colofó al clima d’exaltació vicentina que es vivia a 
la ciutat i, com no podia ser d’una altra manera, els mentors del retaule agafaren com 
a suport textual el text de Ranzano. Ara, sant Vicent Ferrer ja era un sant més al servei 
del casalici catalanoaragonés47. El Magnànim i els seus, els quals es compten entre els 
grans impulsors del seu culte i posterior canonització, instrumentalitzaren la figura del 
frare conterrani presentant-lo com un sant especialment proper a la família reial, tal com 
havien fet poc abans els ducs de Bretanya. Del que diem en resta testimoni a la butlla de 
canonització, on es lloa la intervenció d’ambdós casalicis en el procés48.

Un altre retaule que cal situar en el mateix context geogràfic i de mentalitat és el de 
San Domenico de Castelvetrano (Sicília), avui custodiat a la propera església de San Gi-
ovanni49. Tot i que, en principi, no es tractaria d’un encàrrec immediatament posterior 
a la canonització —el retaule s’ha datat a finals del segle XV—, cal tenir present que va 
ser concebut per a un altre establiment dominicà important, com la resta d’obres a les 
quals ens hem referit. Tanmateix, l’impressionant cicle hagiogràfic desenvolupat a banda 
i banda de la imatge central, en què s’emfatitza d’una manera especial el poder tauma-
túrgic del sant, ha servit per apropar el conjunt al món de la devoció i la pietat populars, 
i allunyar-lo del text de Ranzano i la concepció oficialista del culte vicentí, que acostu-
maven a presentar-lo com un afamat predicador contra l’infidel i un cristià exemplar en 

45. Sobre el paper de Ranzano a la canonització de Vicent Ferrer, vegeu BarIlaro, A. “Pietro Ranzano, 
vescovo di Lucera, umanista domenicano di Palermo”. Memorie Domenicane, Vol. I, 94-95, (1977-1978) p. 
41-48 i 125-129. Sobre la seva figura, vegeu també ConIglIone, M. A. La provincia domenicana di Sicilia: 
notizie storiche documentate. Catània, 1937, p. 29-34 i 176-184.

46. El text de Ranzano es reprodueix a Acta Sanctorum. Op. cit., p. 482-512. Hi efectua una aproxi-
mació EsPonera Cerdán, A. “Uno de los focos de la presentación apocalíptica de la figura de San Vicente 
Ferrer”. Escritos del Vedat. Vol. XXX (2000), p. 361-362. Vegeu també WIttlIn, C. “Sobre les vides de sant 
Vicent Ferrer compilades per Ranzano, Antonino i Miquel Peres: amb una edició de la <Vita sancti Vincen-
tii> de Francesc de Castiglione”. Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura. Vol. 5 (1994), p. 5-27.

47. JasPert, N. “Santos al servicio de la Corona durante el reinado de Alfonso el Magnánimo 
(1419-1458)”. XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona di Aragona. Nàpols, 2000, vol. II, p. 
1846.

48. Sanchís SIVera, J. Historia... Op. cit., p. 438. Per a la instrumentalització del culte vicentí per part 
dels ducs de Bretanya, vegeu Smoller, L. A. A case... Op. cit., p. 159-162; Velasco Gonzàlez, A. De Valèn-
cia a Vannes... Op. cit., en premsa.

49. VIgnI, G. i Caradente, G. Antonello da Messina e la Pittura del’400 in Sicilia. Venezia, 1953, p. 73 
i 76; BottarI, S. La pittura del quattrocento in Sicilia. Messina-Firenze, 1954, p. 49, fig. 118; Kaftal, G. 
Iconography of the Saints in Central ans South Italian Schools of Painting. Firenze, 1986, núm. 408.
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el qual havien d’emmirallar-se els devots50. Sigui com sigui, l’arquetip icònic del com-
partiment central continua sent exactament el mateix que l’analitzat per a Cervera, Bar-
celona, Palma i Nàpols, presentant concomitàncies especialment intenses amb el primer 
dels exemples esmentats, la qual cosa demostraria que aquest patró iconogràfic vinculat 
a la canonització i l’oficialitat romania ben vigent gairebé mig segle després d’haver-se 
gestat. Entre els atributs que localitzem, apareix la visió de Crist Jutge a la part superior 
esquerra del compartiment, avui malauradament gairebé perduda, a més del llibre amb 
la inscripció del Timete Deum que sosté el sant. S’introdueixen als peus del frare, això sí, 
dos elements fins ara no analitzats, un capell cardenalici i una mitra episcopal, símbols 
de dos alts càrrecs als quals renuncià, tal com recullen diferents fonts hagiogràfiques i 
que retrobem en diversos conjunts de temàtica vicentina51.

El tercer dels conjunts conservat en terres italianes que mostra una representació de 
sant Vicent Ferrer anàloga a les que hem comentat és un tríptic conservat a Santa Maria 
Novella (Florència), datat vers 1465, que ens situa igualment en un lapse cronològic 
poc posterior a la canonització52. Dedicat a una de les santes emblemàtiques de l’orde, 
santa Caterina de Siena, l’obra es destinà a un dels grans centres dominicans de la Tos-
cana, un convent on, per altra part, sabem que es venerava una de les poques relíquies 
físiques del sant conservades fora de Vannes (Bretanya, França), l’indret del seu traspàs 

50. Això mateix ha servit per establir que les fonts que van emprar-se en el disseny del programa van 
poder ser dues: el text de Ranzano i la Crònica de sant Antoní de Florència (RusconI, R. Vicent Ferrer... Op. 
cit., p. 224).

51. Les fonts, inclòs el text de Ranzano, relaten que li foren oferts els bisbats de Lleida i València, a 
més de la dignitat cardenalícia, càrrecs als quals renuncià per dedicar-se a la seva missió apostòlica (Acta 
Sanctorum. Op. cit., p. 492; Garganta, J. M.; Forcada, V. Op. cit., p. 117; DIago, F. Historia de la vida... 
Op. cit., ff. 99-100; Sanchís SIVera, J. Historia... Op. cit., p. 144). Aquesta renúncia és un altre dels topoi de 
l’hagiografia dominicana, i la retrobem en tots els grans sants de l’orde llevat de sant Pere Màrtir (Carrero, 
E. “Un panegírico de la predicación. La Exaltación de la Cruz y la iconografía de los Dominicos en Segovia”. 
Pedro Berruguete y su entorno. Simposium internacional. Actas. Palencia, 2004, p. 368-369). La presència 
d’aitals atributs la documentem, per exemple, al gravat de la Mare de Déu del Roser executada per Francesc 
Domènec el 1488, frare del convent de Santa Caterina de Barcelona (reproduïda a EsPañol, F. “La transmi-
sión del conocimiento artístico en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV)”. Saber y Conocimiento en la Edad 
Media. (“Cuadernos del CEMYR” 5) (1997), fig. 3). Entre el conjunt de taules conservades al convent de 
dominicans de Caldas de Besaya (Cantàbria), n’hi ha una on es representà en genèric el moment d’aquesta 
renúncia, amb dues mitres i el capell cardenalici representats a terra (reproduïda a Bermejo, E. Op. cit., p. 
334-337, cat. núm. 61-63). Talment, a la façana de l’església de Santa Cruz la Real de Segòvia, a la part su-
perior, trobem una representació del Crucificat flanquejat per dos sants dominicans que apareixen pregant. 
Els filacteris que els acompanyen devien servir per identificar-los, però en desaparèixer les seves inscripcions, 
esdevé difícil saber de qui es tracta. Donat que ambdós personatges van acompanyats de sengles mitres al-
lusives a bisbats als quals van renunciar, el Dr. Carrero ha proposat que algun d’ells pugui identificar-se amb 
sant Vicent Ferrer (Carrero, E. Op. cit., p. 365-369).

52. Kaftal, G. Icongraphy of the saints in Tuscan Painting. Firenze, 1986, núm. 314, fig. 1145.
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i on reposava el seu cos53. La representació de Florència troba els paral·lels més directes 
a Cervera i Castelvetrano, amb els quals comparteix la presència de la visió del Crist del 
Judici i del llibre amb la inscripció del Timete Deum, a més de l’orientació de la figura 
cap a l’esquerra de l’espectador.

Una altra obra probablement originària d’aquest entorn geogràfic que, en certa ma-
nera, podria adscriure’s al grup icònic que estem mirant de conformar, és una taula apa-
reguda darrerament en comerç a Nova York (Fig. 4)54. En funció del seu estil s’ha datat 
pels volts del 1480 i hi podem veure el sant en posició frontal, detall que la diferencia 
de la resta d’obres que hem analitzat fins al moment, on se’l representava en una posició 
lleugerament lateralitzada. A més, no apareix la inscripció del Timete Deum al llibre, que 
en aquest cas ens apareix tancat, a la mà esquerra del sant, amb un ram de lliris, un altre 
atribut que no és habitual entre les obres poc posteriors a la canonització i que ens remet 
al fundador de l’orde55. El que sí que entronca amb les obres fins ara analitzades és la 

53. Desconeixem en quina data arriba la relíquia a Santa Maria Novella, tot i que cal pensar que fou 
posteriorment a la canonització. Es tractava d’un petit os servat dins un sumptuós reliquiari amb el qual es 
relacionen diferents successos prodigiosos (Garganta, J. M.; Forcada, V. Op. cit., p. 322; Sanchís SIVera, 
J. Historia... Op. cit., p. 456). Sanchís esmenta que a Florència també es conservava un bastó del qual s’havia 
servit el sant per caminar, tot i que sense precisar el lloc on es venerava (ibid., p. 456). Encara a la Toscana, 
des d’abans de 1491 rebien culte a Lucca dos falanges d’un dit del sant, mentre que a Pisa es venerava una 
Bíblia amb anotacions marginals efectuades de mà del mateix frare (Sanchís SIVera, J. Historia... Op. cit., p. 
456). Per a les despulles conservades a Vannes, el sepulcre on es veneraven i el culte organitzat al seu voltant, 
vegeu Velasco Gonzàlez, A. De València a Vannes... Op. cit., en premsa.

54. Sotheby’s. Old Master Paintings. Including European Works of Art. New York, Thursday 23, 2003. New 
York: Sotheby’s, p. 41, cat. 163.

55. El ram de lliris és un atribut que sant Vicent Ferrer heretà d’altres membres de l’orde canonitzats 
prèviament. El fet de compartir atributs és un fenomen conscient i pensat que, pel que fa als predicadors, 
s’inicià a la primera meitat del segle XIV, moment en què comencen a proliferar les imatges de sant Pere 
Màrtir i sant Tomàs d’Aquino que, a més, bevien de models relatius a la iconografia del fundador de l’orde 
(Russo, D. “L’ordre des Prêcheurs dans l’iconographie méridionale et ses modes de representation”. L’ordre 
des Prêcheurs et son histoire en France méridionale. (“Cahiers de Fanjeaux” 36), Toulouse, 2001, p. 367). En 
el cas dels lliris, a més, diferents sants de l’orde els comparteixen perque simbolitzen una sèrie de virtuts que 
tots ells posseeixen, com per exemple la virginitat o l’abnegada prèdica (Saffrey, H. D. Op. cit., p. 294-295). 
És per això que, en un moment donat, els lliris derivaran en el conegut liliatum, o creu rematada en tots els 
seus braços amb aquesta flor (Beltrán de HeredIa, V. “El origen y desenvolvimiento del <stemma liliatum> 
en las provincias dominicanas de España e Hispanoamérica”. Archivium Fratrum Praedicatorum. Vol. XXXV 
(1965), p. 67-84). Entre les obres on els lliris apareixen associats a sant Vicent Ferrer, destaquem una taula 
atribuïda a Ludovic Brea que es trobava en venda a Christie’s el 24 de maig de 1963 (Kaftal, G. Iconography 
of the Saints in the Painting of North West Italy. Op. cit., núm. 241, fig. 931), una imatge inclosa en una 
edició dels sermons realitzada per l’impressor Jaume de Leucho a Venècia el 1496 (EsPonera cerdán, A. 
Apuntes... Op. cit., p. 39, fig. 6), un gravat probablement milanès de cap al 1480-1490 conservat al Museu 
de Berlín (hInd, A. M. Early italian engraving: a critical catalogue with complete reproduction of all the prints 
described. Nendeln, reimpressió de l’edició original de 1938-1948, vol. I, p. 272, cat. 71 i vol. IV, pl. 449), 
i un pestblatter xilogràfic conservat a la National Gallery of Art de Washington (inv. núm. B-3109), per al 
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presència de la visió patètica i emotiva de Crist fent ostentació de les nafres, mentre que 
la representació als peus del sant de la donant femenina i la inscripció que la identifica 
—Questa fegura a facta (...)e Iulia de (...) oa(...)rea alias Mach(...) va devotione— permet 
establir un vincle amb la taula de Cervera (Fig. 1) i el seu missatge escatològic. Malgrat 
que la cronologia de l’obra i alguns dels detalls que comentem ens allunyen de l’arquetip 
primerenc que descrivim, a més de desconèixer si fou originada en un determinat con-
text d’oficialitat del culte vicentí, la pintura permet corroborar l’assumpció del model en 
determinades contrades.

Recapitulant, desconeixem la naturalesa real del model iconogràfic descrit, però les 
concomitàncies detectades entre el grup d’obres comentades no deixen cap mena de 
dubte sobre l’origen comú de totes les representacions, i que cal vincular a l’orde do-
minicà i la cúria. Una informació vinculada a l’execució del retaule de Cervera podria 
aportar llum a la qüestió. El 5 de gener del 1456, quan el consell de la vila manifestava la 
voluntat de commemorar la canonització, els paers feien constar que ja disposaven de “la 
forma del dit fra Vicent”56, frase que podria al·ludir o bé a una mostra prèvia executada 
pel pintor o bé a algun tipus de material proporcionat per la cúria o l’orde que servís de 
referència a l’hora de representar el frare valencià. No descartem que es tractés de ma-
terial imprès procedent d’Itàlia, on les fonts corroboren la circulació en dates força pri-
merenques de gravats xilogràfics i calcogràfics —a manera d’imatges de devoció— amb 
representacions de sants dominicans57. És possible, per tant, que aquest material d’ús 
proselitista i propagandístic es difongués entre els monestirs de l’orde un cop canonitzat 
el frare valencià, i més tenint en compte la demanda d’imatges que devia provocar la san-
tificació58. En la nostra argumentació, cal tenir present que la majoria dels conjunts es-

qual s’ha proposat un origen germànic, o del nord d’Itàlia, i una datació vers el 1500 (Olson, R. J. M. “The 
Rosary and Its Iconography, part I: Background for Devotional Tondi”. Arte Cristiana. Vol. 86 (1998), p. 
272, fig. 5).

56. Llobet I Portella, J. M. Op. cit., p. 111 que, equívocament, interpreta la dada com que el retaule 
ja estava acabat.

57. Saffrey, H. D. Op. cit., p. 241-312. Malauradament, no pot establir-se cap vincle directe amb 
els gravats estudiats per l’esmentat autor. El més antic dels documentats de sant Vicent Ferrer el situa pels 
volts de 1455-1460 i el vincula a la canonització, però no s’adiu al prototip que venim analitzant (ibid., p. 
271-274 i 280, pl. XVII 2). Sigui com sigui, val la pena esmentar que al primer quart del segle XV ja es 
documenta la circulació a Venècia de petites estampes amb l’efígie de santa Caterina de Siena —que encara 
no havia estat elevada a la glòria dels altars—, i el 1440 de gravats amb la representació de sant Pere Màrtir, 
dos dels sants principals de l’orde (ibid., p. 259-260). Saffrey, a més, ha datat pels volts de 1450 una sèrie de 
dos gravats amb les representacions del fundador de l’orde i sant Tomàs d’Aquino  —hi ha la possibilitat que 
hi manqués un tercer efigiant sant Pere Màrtir—, segurament executada en l’entorn del convent dominicà 
de San Giovanni e San Paolo de Zanipolo (ibid., p. 261-268, pl. XVI 1 i 2).

58. És un fet constatat que els monestirs importants d’un orde eren centres difusors d’iconografies inci-
pients i, en el cas dels dominicans, ho vam posar de manifest en analitzar la xilografia amb la representació 
de la Mare de Déu del Roser, executada per fra Francesc Domènec el 1488 (sobre aquesta xilografia vegeu 

Hagiografia.indd   251 21/05/2008   10:00:42



alberto Velasco gonzàlez

- 252 -

mentats procedeixen de monestirs i esglésies de predicadors importants i foren executats 
en un moment en què la canonització era més que recent. En conseqüència, donada la 
immediatesa del fet, el tipus icònic analitzat devia ser el que va prevaler entre les imatges 
directament vinculades a l’orde dominicà. De retop, la uniformitat atestada en pintures 
procedents de territoris força allunyats entre ells atesten, pensem, la circulació d’aquesta 
imatge arquetípica vinculada a l’oficialitat del culte vicentí.

Devoció vicentina al convent de predicadors de València: les efígies veritables  
de sant Vicent Ferrer i la difusió del seu model en terres valencianes

El convent de predicadors de València, del qual sant Vicent Ferrer havia estat prior, 
fou un altre dels indrets importants de culte vicentí a la capital del Túria. En aquest 
sentit, les cròniques domèstiques esmenten que, quan l’1 de febrer del 1456 es va fer la 
solemne processó per commemorar la canonització, atès que al monestir no existia enca-
ra cap capella dedicada al sant, el que es va fer és pintar una imatge provisional que servís 
per centralitzar la devoció dels fidels pel personatge conterrani. Segurament, es tracta de 
la cortina sancti Vincentii que el 1457 torna a aparèixer esmentada en la documentació 
del monestir; com era d’esperar, la tradició del convent la va considerar una efígie verita-
ble, un retrat del sant “sacado al vivo”, atès que quan es realitzà “vivían aún muchos que 
trataron y convivieron con el santo”59.

Segons Teixidor, calia identificar aquesta imatge primitiva pintada sobre tela amb la 
què en aquell moment —ca. 1775— es venerava al claustre, dins la capella “que fabricó 

supra n. 51). La realitzà al convent al qual pertanyia, el de Santa Caterina de Barcelona, i des d’allà es degué 
difondre arreu, en tractar-se d’un tema iconogràfic que encara no era a l’abast dels pintors en trobar-se el 
culte en un fase encara molt incipient. En aquest sentit, vam proposar la identificació d’aquest gravat amb la 
mostra portada de Barcelona que, en aquell mateix any, es facilità al pintor Pedro de Aranda per la realització 
d’un retaule destinat a la capella del capítol de sant Pere Màrtir de Calataiud (Saragossa) (Velasco Gonzà-
lez, A. El Mestre de Vielha: un pintor del tardogòtic entre Catalunya i Aragó. Lleida, 2006, p. 179).

59. Segons Teixidor, “En aquel siglo, quando en el Convento se hacía alguna Fiesta a santo que no tenía 
retablo, ni Capilla, acostumbravan poner su imagen, adornándola con cortinas y brocados, y a esto decían 
<la cortina de tal santo>” (TeIXIdor, J. Vida de san Vicente Ferrer, apóstol de Europa. València, 1999, vol. II, 
p. 876). La imatge valenciana no és l’única a la qual s’atribueix el fet de ser un retrato del vero vicentí. A l’es-
glésia bretona de Saint Michel de l’Ile-des-Moines (França), es conserva un bust amb la representació de sant 
Vicent originari de la tomba del personatge —era un exvot. S’ha relacionat amb un encàrrec contemporani a 
la canonització i la tradició diu que reprodueix els seus trets reals (NIcol, P. “Autour d’une statue. Le culte de 
saint Vincent Ferrier à l’Isle-aux-Moines”. Revue Morbihannaise, (1906), p. 141-155). Un dels testimonis de 
l’enquesta bretona recorda aquests trets: “Il est laid, ses traits sont accusés, son nez est démesurément long, 
ses os saillants, sa peau est tannée par l’air et le soleil. Il est chauve, mais sa tête est couronnée d’un bandeau 
des cheveux” (Gorce, M. M. Saint Vincent Ferrier. 1350-1419. Paris, 1924, p. 96).
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y dedicó al Apóstol San Jayme miser Jayme Jofré”. La descriu com una pintura “anti-
quísima (...) pintada al temple sobre lienzo de humilde pincel, que todo él consta de 
diez palmos de alto y siete y medio de ancho. A la mano derecha ay pintado un púlpito 
de madera de forma quadrada i dentro de él san Vicente predicando algo inclinado al 
auditorio, puesta su mano derecha sobre la orilla del púlpito y fuera de este el brazo 
izquierdo, extendida su mano en acción de persuadir y una punta de su capa negra 
fuera del mismo púlpito y de este se deja ver la cabeza y algo del cuerpo del religioso 
compañero de púlpito. Al lado de éste, azia a la izquierda, ay pintada una mesa de altar 
con cáliz cubierto y dos candeleros; está la mesa arrimada a un retablo i en medio de 
éste una imagen de Christo, a manera de Ecce Homo, sentado sobre el sepulcro y a su 
diestra la Virgen Santísima y a la izquierda san Juan Evangelista, y una cruz dentro del 
triángulo en que remata el retablo. Enfrente del púlpito y unido a éste, ay un tablado i 
un sacerdote sentado, revestido con casulla, estola y manípulo color roxo, y un mona-
cello con sobrepelliz detrás; y junto a éste, en el mismo tablado, tres cavalleros, uno de 
ellos con la Cruz de Montesa. Debajo del púlpito y tablado está el auditorio compuesto 
de hombres y mugeres y religiosos de varias Religiones, y sentado uno como clérigo, él 
escriviendo lo que el santo predica. En lo más alto del lienzo, en segundo término, está 
pintado el anuncio de la nave en Barcelona. El aspecto del rostro del santo es tierno y 
blanco i sus ojos vivos le representan joven, aunque con algunas entradas de calbo, y de 
estatura mediana”60.

A la vista de l’acurada descripció que ens ofereix l’erudit valencià, és obligat pregun-
tar-se si aquesta complexa representació es correspon realment amb la cortina que es va 
fer pintar al convent coincidint amb la canonització del seu antic prior. I més si tenim en 
compte que les cròniques domèstiques esmenten diverses pintures del sant, totes imatges 
veritables que reproduïen els seus trets físics reals, que al llarg del temps es van canviant 
d’ubicació i provoquen que sigui complex escatir quina és quina. Per a Teixidor sembla 
que no hi ha dubte. Després de reconstruir tot el periple de la imatge per diferents espais 
del monestir, arribà a la conclusió que es tractava de la que en el seu temps es venerava a 
la capella de sant Jaume del claustre, pintura que havia patit uns anys abans un interes-
sant procés de restauració no exempt d’algun fet miraculós, com veurem més endavant. 

Tornant a la cortina sancti Vincentii realitzada el 1456, sembla que va complir la seva 
missió a l’interior de l’església fins al 1458, moment en què s’executà un retaule que li 
usurpà el protagonisme devocional en aquest espai. El darrer s’entenia en el mateix con-
text que la construcció de la capella dedicada al sant, que devia iniciar-se coincidint amb 

60. TeIXIdor, J. Vida... Op. cit., vol. II, p. 765-766.
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la canonització i que es va enllestir abans del 147261. El nou moble es trobava enllestit 
el dia de la festivitat del sant d’aquell mateix any i segons el testimoni del pare Sala (s. 
XVIII) era “(...) bueno aunque antiguo. Hízose en ser muerto y canonizado el santo y 
todo él es de historias y milagros, y en medio está su santa imagen y figura a su medida 
y proporción, y conforme la que está en su Celda y Oratorio; y las dos tenemos por tra-
dición que fueron sacadas al vivo y al natural, y tiene el letrero a lo antiguo y lo demás 
como está en la otra imagen”62.

Una notícia del 3 d’abril del 1460 en què es detallaven els 6 diners satisfets a un home 
qui portavit imaginem S. Vincentii, va portar Teixidor a parlar d’una substitució de la 
imatge central del retaule executat el 145863, tot i que no resta gens clar que realment fos 
així: a part que la notícia documental és extremament lacònica, seria força estrany reem-
plaçar una imatge tan important executada només dos anys abans. Per tant, en contra 
del que suggereix Teixidor, pensem que la imatge traslladada al claustre cap al 1460 no 
és la que ell proposa que s’executà en aquesta data, sinó la cortina del 1456. Segons ell, 
la imatge es col·locà “en la Capilla contigua a las verjas o rejado de madera, que corres-
ponde por sus espaldas al Presbiterio de la Capilla de san Vicente”, on sembla que ja era 
el 1512. Per distingir-la de la nova, aquesta espai passà a denominar-se Capella de sant 
Vicent Ferrer lo vell64.

61. El retaule fou sufragat en part pel Consell de la ciutat, que hi aportà 500 sous en un primer mo-
ment, i 25 lliures per a la seva finalització (ibid., p. 877). Cf. Caballer, F. J. Llibre de Noticies de la ciutat de 
Valencia desde l’any de 1306 fins al de 1535. Biblioteca Universitària de València, ms. 197, f. 103 (citat per 
FalomIr Faus, M. Arte en Valencia, 1472-1522. València, 1996, p. 97), i DIago, F. Apuntamientos recogidos 
por el P. M. Fr. Francisco Diago, O. P. para continuar los Anales del Reyno de Valencia desde el rey Pedro III hasta 
Felipe II. Valencia, 1946, vol. II, p. 90. Pel que fa a la capella de sant Vicent Ferrer, es tractava d’un espai en 
forma de nau ubicat als peus de l’església conventual. Diago comenta que la capella es va construir “siendo 
ya canonizado” (DIago, F. Historia de la vida... Op. cit., f. 164), mentre que Sanchís Sivera afirma que “se 
construyó en 1460”, sense especificar res més en concret (Sanchís SIVera, J. Historia... Op. cit., p. 74). Sigui 
com sigui, devia enllestir-se abans del 1472, atès que en aquesta data s’hi van traslladar les despulles dels 
pares i germans del sant (ibid., f. 165). Sabem, igualment, que en un moment indeterminat l’espai es tancà 
amb una reixa costejada per una dama valenciana que havia estat guarida per intercessió del sant (ibid., f. 
451). La capella fou totalment reformada entre 1772-1780 (VIlaPlana, D. “La capilla de San Vicente Ferrer 
de Valencia o la apoteosis de la alegoría tardobarroca”. Ars Longa. Vol. 7-8 (1996-1997), p. 81-98; BenIto 
GoerlIch, D. “L’herència artística dels dominics valencians”. El Palau de Saviesa. El Reial Convent de Predi-
cadors de València i la Biblioteca Universitària. València, 2005, p. 38). De les paraules de Diago es dedueix 
que la capella vicentina també estava dedicada a la Mare de Déu de la Misericòrdia, una de les advocacions 
marianes mes esteses en els convents de l’orde (DIago, F. Historia de la vida... Op. cit., f. 435).

62. Sala, F. Historia de la fundación y cosas memorables del Real Convento de Predicadores de Valencia. 
Biblioteca Universitària de València, mss. 162-163, any 1719 (citat per TeIXIdor, J. Vida... Op. cit., vol. II, 
p. 877).

63. Ibid., p. 767 i 878. Teixidor, d’altra banda, identifica aquesta hipotètica pintura executada el 1460 
amb la regalada pel convent a Joan Falcó el 1632 (ibid., p. 767 i 879).

64. Ibid., p. 878.
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Més endavant, la pintura del claustre s’instal·là a la denominada “cel·la de Sant Vi-
cent”, un espai-relíquia amb culte organitzat al voltant que es corresponia amb l’habi-
tacle ocupat pel frare mentre fou membre de la comunitat65. És molt probable que la 
translació coincidís amb la fundació el 1553 de la germandat dels Cavallers de la Cel·la 
de Sant Vicent Ferrer, promoguda per Joan Micó, prior del convent66. L’obra es trobava 
en aquest emplaçament el 1575, moment en què Antist la descriu com “de medio cu-
erpo arriba, puesta en son de hombre que predica”, situada davant d’una pintura de la 
Verge que la tradició diu que va parlar al sant, per acabar dient que era “sacada del vivo 
de San Vicente; y esto lo sabían y decían algunos padres ancianos”67. Per la seva part, el 
pare Lluís de Blanes detalla que la pintura de la cel·la era “de pincel, de cuerpo entero, su 
altitud de siete palmos. Esta efígie se copió de la primera que en la Iglesia se puso, que 
era verdadero retrato del Santo, y hecha luego que murió. Esta imagen de la Celda se 
pintó sobre dos tablas, y según la tradición de algunos ancianos de esta Casa, a quienes 
lo oí referir, eran las mismas que servían de dura cama a nuestro Santo (...) Esto es sólo 
tradición, sin que de ello se halle nada escrito”68.

El 1602, Teixidor documenta un nou trasllat de la pintura, aquest cop retornant al 
claustre, motivat pel renovellament de la cel·la vicentina, que amenaçava ruïna69. És 
molt possible, emperò, que el trasllat fos anterior, ja que el 1600 el pare Diago no la 
descriu allà i sí, en canvi, la pintura de la Mare de Déu que la tradició deia que havia 
parlat a mestre Vicent70. Sigui com sigui, en treure’s de la cel·la, la pintura vicentina no es 

65. Sobre la cel·la, vegeu Blanes, L. La Celda santa del glorioso padre y apóstol valenciano S. Vicente Ferrer 
venerada en su Real Convento de Predicadores de la ciudad de Valencia. València, 1699; Sanchís SIVera, J. His-
toria... Op. cit., p. 76-77. Sobre aquest tipus d’espais i la seva incidència en el culte i hagiografia vicentines, 
vegeu Velasco Gonzàlez, A. De València a Vannes... Op. cit., en premsa.

66. TeIXIdor, J. Vida... Op. cit., vol. II, p. 878. Antist, el 1575, apunta que la imatge s’havia traslladat a 
la cel·la “pocos años ha” (Garganta, J. M.; Forcada, V. Op. cit., p. 325).

67. Ibid., p. 325; confirma tot això DIago, F. Historia de la vida... Op. cit., f. 446. Allà mateix es va 
conservar fins a la desamortització una imatge del Crucificat que segons una tradició hagiogràfica també 
havia parlat al frare (Sanchís SIVera, J. Historia... Op. cit., p. 93-94).

68. Blanes, L. Op. cit., p. 30. L’única incoherència que detectem amb la descripció oferida per Antist és 
el tipus de representació del sant, segons Blanes de cos sencer, mentre que l’anterior esmenta que era de mig 
cos (Garganta, J. M.; Forcada, V. Op. cit., p. 325).

69. TeIXIdor, J. Vida... Op. cit., vol. II, p. 879.
70. “Está el aposento entrando a mano hizquierda por el Dormitorio grande que en nuestros tiempos se 

ha labrado a la moderna derribando primero el antiguo y todas sus celdas, aun que sin tocar en la del Santo 
(...) razon era que quando lo yvan derribando respectassen la celda de que hablamos, y que no descargassen 
golpe sobre ella, assi por la bermeja y roxa sangre que tiene en si empapada de la mucha que San Vicente 
derramo diciplinandose varias vezes en ella.” Diago considerava que s’havia de respectar la cel·la antiga “por 
averle allí aparecido al Santo la Reyna del cielo Maria sacratissima (...) por averle hablado la ymagen de la 
propia benditissima virgen, que esta en un altar de lienço. Ella esta con su Hijo en los braços a la mano 
derecha, y a la izquierda Santo Thomas de Aquino, y en medio la Santisima Trinidad. Es el propio retablo 
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col·locà on havia estat uns anys enrere, és a dir, a la capella de Sant Vicent Ferrer lo vell, 
sinó a l’ala de ponent del recinte claustral, prop de la denominada porta de Sant Vicent, 
que comunicava l’església conventual amb el claustre. Comenta Teixidor que ell mateix 
la contemplà en aquest emplaçament i, donat que es trobava exposada a les inclemències 
meteorològiques, “se iva gastando aprisa, y por la parte inferior estava ya algo gastado 
el lienzo, que el ayre hacía volar”. La degradació d’una obra a la qual se li professava 
tanta devoció va obligar els responsables del monestir a endegar un procés de restauració 
que tenim més o menys documentat. El 1708 s’encarregà la tasca a un pintor anomenat 
Babiloni, a qui s’ordenà que “de ninguna manera tocasse el rostro de la santa imagen”. 
No fou necessari perquè, en apedaçar-se la vella tela enganxant-ne una altra per la part 
posterior, el rostre del sant emergí amb els colors originals, la qual cosa no succeí amb 
la resta de rostres, que van haver de ser retocats pel pintor. Els fets, com no podia ser 
d’una altra manera, es van atribuir a la voluntat del sant, que va voler que la seva efígie 
veritable es conservés tal com s’havia executat d’antic. Un cop renovada la imatge, el 4 
d’abril del 1709 es col·locà a la capella de Sant Jaume, al claustre, afegint-hi una cartel·la 
on es podia llegir Hispaniae Regnique Patronis71.

Com podem veure, als relats dels erudits vinculats al monestir es detecten certs ele-
ments que aporten confusió al voltant del global d’imatges vicentines venerades al con-
vent valencià. En primer lloc, cal tenir presents les paraules d’Antist quan, en referir-se 
a la taula de la cel·la, afirmà que “sola esta imagen de San Vicente estaba el año de 1517 
en el claustro, que todas las demás se han puesto desde entonces acá, y esto lo sé yo muy 
bien, porque las he visto poner casi, y hacer alguna de ellas”, paraules de les quals es 
dedueix l’existència al convent de diverses pintures vicentines ja a finals del segle XVI72. 
Com ja s’ha dit, el pare Sala apuntava el 1719 que tant el retaule de la capella de sant 
Vicent de l’interior de l’església com la pintura de la cel·la “tenemos por tradición que 
fueron sacadas al vivo y al natural, y tiene el letrero a lo antiguo y lo demás como está en 
la otra imagen”73. El letrero a lo antiguo al·ludit no és sinó la cèlebre inscripció del Timete 
Deum, detall que com apuntà Teixidor no apareixia en la pintura que al segle XVIII es 

delante del qual orava el Santo, como se dize en el siguiente letrero antiquissimo que los religiosos hizieron 
poner encima del: <Lo oratori davall posat es aquell per a quell, davant del qual lo gloriós Sent Vicent Ferrer 
feye oracio. E diuse per alguns devots, que davant lo dit oratori se avrien vist moltes claredats, e vissions divines 
per lo dit Sant. Entre les coses se diu que la ymage de nostra Senyora gloriosa que açi esta li avia parlat, y se te per 
molt sert>. Tienesele por esso estrañisima devocion. No llega a la ciudad prelado principal, ora sea Obispo, 
ora Arçobispo, ora Cardenal, ora legado del Papa, que no vaya a dezir missa delante del. Hazenla tambien 
dezir cada primer Domingo de mes los cofrades del mismo Santo, enramando primero de flores el oratorio, 
y proveyendo de olores” (DIago, F. Historia de la vida... Op. cit., ff. 87-88).

71. TeIXIdor, J. Vida... Op. cit., vol. II, p. 879.
72. Garganta, J. M.; Forcada, V. Op. cit., p. 325.
73. Sala, F. Historia... Citat per TeIXIdor, J. Vida... Op. cit., vol. II, p. 877.
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conservava a la capella de sant Jaume del claustre74. Per complicar-ho encara més, tenim 
constància de dues imatges originàries del convent, executades segons Teixidor en data 
primerenca, que foren regalades a sengles famílies valencianes en data avançada75.

Sigui com sigui, deixant de banda aquesta problemàtica quantitativa i identificativa 
que ens impedeix saber si les imatges vicentines documentades al convent valencià en 
època moderna eren pintures executades coincidint amb la canonització del sant o poc 
després, el que interessa retenir és que allà, des d’antic, es té constància d’una sèrie de 
pintures devotament venerades pels fidels. A finals del segle XVIII, la pintura del claustre 
era segons Teixidor la “principal imagen y vera efígie de san Vicente Ferrer” que es ve-
nerava al convent76. S’hi relacionaven múltiples successos miraculosos, tradicionalment 
recollits per erudits vinculats a la tradició domèstica, que li conferien una aura sobre-
natural i un gran predicament entre la feligresia77, com prova un manuscrit de 14 folis 

74. Ibid., p. 878.
75. La primera, regalada pels frares a Joan Falcó el 1632, és identificada per Teixidor amb la pintura 

executada el 1460 (vegeu supra n. 63), mentre que la segona, “pintada al natural con un crucifixo en la mano 
y de buen pincel”, era propietat de la família Brizuelas. Se la coneixia com el san Vicente el milagroso, per 
diversos successos taumatúrgics que es deia que havia obrat (ibid., p. 767-768).

76. TeIXIdor, J. Vida... Op. cit., vol. II, p. 765-766.
77. El pare Justinià Antist en recull alguns, inclòs un de relacionat amb un fuster valencià que, després 

de caure greument malalt i d’aparèixer-li el sant en somnis, restà sanat. L’endemà, en despertar-se restablert, 
mirà al seu voltant i inquirí als seus acompanyants pel frare que l’havia guarit. Els darrers no sabien a qui 
es referia i l’hi preguntaren. Ell va respondre que “El bienaventurado San Vicente Ferrer, el del claustro de 
Predicadores” (Garganta, J. M.; Forcada, V. Op. cit., p. 324-325; cf. DIago, F. Historia de la vida... Op. 
cit., ff. 444-445; TeIXIdor, J. Vida... Op. cit., vol. II, p. 766). El mateix Antist encara aplega un altre succés 
relacionat amb la pintura del claustre. Un nen estava a punt de morir i els metges no podien fer res per sal-
var-lo. El pare, enutjat, els despatxà. El nen, que ho va veure, va dir que a ells sí, però que no fes fora el frare, 
que s’havia aparegut a l’infant i li havia donat esperances que sanaria. El pare li preguntà pel frare, però com 
que el nen era molt petit i gairebé no parlava, no va poder explicar-se amb claredat. Un cop es restablí per 
complet, el pare se’l va endur per veure si podien identificar aquest misteriós personatge. Van desplaçar-se 
al convent de sant Francesc i, davant una imatge del menoret, el pare li va preguntar si era aquest i el nen 
va respondre negativament. Tot seguit es van apropar al convent de predicadors i davant la imatge de sant 
Vicent Ferrer que presidia la capella del sant a l’interior de l’església, el nen tampoc va reconèixer el frare. En 
passejar-se, però, pel claustre del convent, el nen va reconèixer el frare en passar per davant d’una pintura 
de sant Vicent Ferrer que hi havia (Garganta, J. M.; Forcada, V. Op. cit., p. 325-326; cf. DIago, F. His-
toria de la vida... Op. cit., ff. 446-447; TeIXIdor, J. Vida... Op. cit., vol. II, p. 766-767). Un tercer miracle 
recopilat igualment per Antist ens presenta un cas similar al que acabem de descriure, amb un nen al qual 
se li va aparèixer el sant i que va poder identificar en la pintura del claustre esmentada (Garganta, J. M.; 
Forcada, V. Op. cit., p. 326; TeIXIdor, J. Vida... Op. cit., vol. II, p. 767). Fora de la Península no manquen 
els successos taumatúrgics relacionats amb imatges vicentines, tal com testimonien les enquestes per a la 
canonització celebrades a Tolosa i Nàpols. Així, Joan Massa, frare dominicà enquestat a Tolosa, mencionà 
en la seva declaració una taula votiva que va fer pintar per a la guarició d’una monja cosina seva. L’obra 
anava destinada al convent de la darrera, un establiment de monges dominiques ubicat a Prouille, ben a 
prop de Tolosa. La imatge degué assolir certa reputació entre els habitants de la regió, atès que molts fidels 
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conservat a la biblioteca de Rafael Solaz (núm. 278), intitulat Disertación histórica sobre 
la verdadera efigie del glorioso Padre San Vicente Ferrer, venerada en el claustro mayor del 
Real Convento de Predicadores de Valencia78. A la vista de la gran devoció que despertava, 
i tenint en compte que se la tenia per retrat “sacado del vivo”79, no seria estrany que els 
pintors de la zona la prenguessin com a referència en un moment en què les imatges del 
sant eren força sol·licitades pels promotors valencians. No cal insistir que això va motivar 
que el model de pintura del claustre es difongués amb rapidesa, ja que la imatge evocava 
la persona desapareguda, despertava l’emotivitat dels fidels i, fins i tot, se li atribuïen 
qualitats taumatúrgiques. Essent una imatge veritable, sembla lògic que esdevingués pol 
d’atracció quant a la representació d’un determinat tipus icònic encara en vies de forma-
ció, atès que el personatge havia estat canonitzat recentment.

Com oportunament analitzarem, es conserven en l’actualitat diferents taules amb re-
presentacions primerenques del sant que la tradició associa al convent de predicadors de 
València, tot i que de cap d’aquestes se sap amb certesa si hi trobarien el seu origen. Sigui 

s’apropaven al convent per demanar remei per a les seves malalties i hi dipositaven exvots de cera (Smoller, 
L. A. Northern... Op. cit., p. 300).

78. L’autor és Vicent Beaumont de Navarra, nascut a Xàtiva el 1683, frare del convent de predicadors 
de València (Solaz I Albert, R. “Compendio de las principales obras de la exposición”. EsPonera Cerdán, 
A., coord. San Vicente Ferrer, “La palabra escrita”. València, 2003, p. 29).

79. Tal com van suggerir Antist i Teixidor (Garganta, J. M.; Forcada, V. Op. cit., p. 325; TeIXIdor, 
J. Vida... Op. cit., vol. II, p. 876), hi ha la possibilitat que, després de la canonització, encara visqués algú 
que hagués conegut personalment mestre Vicent, àdhuc algun frare del convent, personatge que hauria 
donat directrius al pintor de torn per a l’execució de la cortina realitzada el 1456, que posteriorment serví 
d’inspiració per a altres realitzacions. Cal matisar, emperò, que la voluntat de realisme en l’expressió de trets 
físics d’un determinat personatge és un aspecte encara incipient en la pintura contemporània, tot i que a la 
Corona d’Aragó en trobem temptatives interessants ja al segle XIV. Sense voler aquí iniciar un llarg excursus 
al voltant del tema, sobre el qual existeixen nombroses referències, destacarem un parell de notícies. El 1388, 
el rei Joan I envià una carta al vescomte de Rhodez on comentava que necessitava un bon pintor que execu-
tés dissenys per als seus brodadors. El monarca havia sentit dir que “a Paris ne ha un fort apte apellat Jaco 
Tuno (…) Mirets en sa obra si es be apte, et specialment que sapia ben formar et propiament divisar figures 
de persones, et ressemblar fisomies de cares (…)” (PuIggarí, J. “Noticia de algunos artistas catalanes inéditos 
de la Edad Media y del Renacimiento”. Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Vol. 
III (1880), p. 80). Poc després, és el mateix Vicent Ferrer, en un dels seus sermons, qui treu a la llum una 
pràctica habitual entre els monarques del moment: “que quant hun rey vol pendre muller, comunament la 
pren d’altre regne; mas, per tal com ell no la pot axí veure, si ja no y anava, ell demana a aquells qui tracten 
lo matrimoni quinya és, e, per millor certificar-se’n, han hun bon pintor que sàpie ben pintar, e fan que la 
pinte en hun drap, e axí u fan; e, quan la li han portada, ell la reguarde: <Oo, tan bella dona tinch yo!>, e 
bese la figura, per amor de la sua esposa, e tenen-la en una paret penjada. Mas, finalment, quant les noces 
són feytes, e ell té la muller en son palau, que fa? Met la figura en la caxa e guarde-la per amor sua, mas no la 
besa, ni la ama, axí com fahya de primer, e no que y cal, pus que té la sposa” (Ferrer, V. Sermons... Op. cit., 
vol. I, p. 197-198). Sobre aquestes qüestions, Yarza, J. “El retrato medieval. La presencia del donante”. El 
retrato en el Museo del Prado. Madrid, 1994, p. 67-97; FalomIr Faus, M. “Sobre los orígenes del retrato y la 
aparición del <pintor de corte> en la España bajomedieval”. Boletín de Arte. Vol. 16 (1996), p. 177-195).
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com sigui, i com ja s’ha vist, gràcies a les descripcions que n’ofereixen diferents fonts, 
coneixem relativament bé l’aparença de les imatges vicentines que hi havia al monestir. 
El més interessant del cas és que si comparem aquestes descripcions amb el conjunt de 
representacions vicentines conservades o originàries de terres valencianes, veurem que 
comparteixen unes mateixes característiques. Per tant, sembla com si aquestes imatges 
del sant que es localitzaven al convent de predicadors contribuïssin a la difusió d’un 
determinat model de representació del sant, la qual cosa s’explica per la gran devoció 
existent al seu voltant, fonamentada en el seu poder taumatúrgic i en tractar-se d’efígies 
veritables del personatge.

A la vista de les descripcions conservades de la cortina de sant Vicent executada el 
1456, del retaule encarregat el 1458 i altres retrats del sant originaris del monestir valen-
cià, veiem que l’atribut principal era el de la inscripció del Timete Deum, ben present en 
la sèrie de pintures comentades al principi i que hem adscrit a un arquetip iconogràfic 
primigeni gestat segurament en el si de l’orde. En canvi, res es diu en aquestes descrip-
cions de la visió de Crist Jutge, cosa que explicaria la seva absència en la majoria de 
representacions valencianes del sant80. Que els fidels estaven acostumats a contemplar 
imatges del sant assenyalant cap al cel, tot i que sense la visió, ho prova una descripció 
de Diago en referir-se al mode habitual en què se l’efigiava: “(...) se pinta este Santo en 
todo el mundo con el braço derecho levantado, señalando con el dedo un letrero que 
dize Temed a Dios y dadle a el la honra, por que ya viene la hora se juyzio.”81 El gest 
d’assenyalar cap al cel, com hem analitzat més amunt, es troba estretament relacionat 

80. Malgrat la gran uniformitat d’aquest arquetip icònic vicentí on destaca l’absència de la visió patètica 
de Crist lluint les nafres, hi ha algunes obres valencianes —ja del segle XVI— que se’n desmarquen i inclo-
uen l’esmentat atribut. Ho atestem al retaule del sant conservat al Museu Catedralici de Sogorb, executat 
per Vicent Macip, on a més s’incorpora als peus de Crist un filacteri amb la inscripció sapiencial Hic est filius 
meus dilectus, reproduint les paraules pronunciades per Déu Pare durant el Bateig de Jesús (Mateu, 3, 17) i 
a la Transfiguració (Marc, 9, 7) (sobre aquest conjunt BenIto Domènech, F.; Galdón, J. L. Vicent Macip 
(c. 1475-1550). València, 1997, p. 84-87; Bartolomé RoVIras, L.; MontolIo Torán, D. “Retablo de San 
Vicente”. La luz de la imágenes. Segorbe. <catàleg d’exposició> València, 2001, p. 390-393). La presència de 
la sentència juntament amb la visió cristològica es justifica mitjançant un dels sermons pronunciats pel frare 
valencià a València durant la quaresma de 1413, en què rememorà l’episodi (Sanchís SIVera, J. Quaresma de 
Sant Vicent Ferrer, predicada a València l’any 1413. Barcelona, 1927, p. 81-83). La representació de la taula 
central, cal dir-ho, segueix la imatge fixada poc després de la canonització i que hem comentat més amunt, 
localitzant-se força analogies amb el retaule que Colantonio realitzà per a San Pietro Martire de Nàpols. Un 
altra obra que trenca l’homogeneïtat del grup de representacions valencianes, i que segueix fidelment el mo-
del emprat per Macip a Sogorb, és una taula d’inicis del segle XVI conservada al Col·legi Imperial dels Nens 
de Sant Vicent Ferrer de València (reproduïda a Alejos Morán, A. San Vicente Ferrer. Ángel del Apocalipsis, 
de la Paz y Tutelar de Valencia. Aproximación iconográfica. València, 2003, p. 36, fig. 8).

81. DIago, F. Historia de la vida... Op. cit., f. 114. Conservem notícies documentals que ens fan pensar 
en l’existència d’algunes obres avui desaparegudes que seguien aquest model de representació vicentina, com 
per exemple els dos retaules gòtics que Teixidor va veure cap al 1767 al claustre del convent dels carmelites 
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amb la iconografia del personatge, però com veiem no està condicionat a l’aparició de la 
visió. De fet, l’obra més antiga que mostra el sant assenyalant és una representació on no 
apareix la darrera; es tracta d’un medalló de la sala capitular del convent de San Marco 
de Florència, datat cap al 1441-144282.

Centrant-nos ja en el conjunt d’obres valencianes que seguirien el model de l’efígie 
veritable del sant conservada al convent de predicadors de València, un dels exemples 
més antics ve donat per una taula atribuïda a Joan Reixac del Museu de la Catedral de 
València, per a la qual s’ha proposat una execució entre 1455-1459, la qual cosa obliga a 
no perdre de vista l’horitzó de la recent canonització83. El frare hi apareix de cos sencer, 
amb un birret al cap i duent un llibre tancat a la mà esquerra, mentre de la dreta emer-
geix un filacteri amb la inscripció del Timete Deum, que assenyala amb el dit índex de 
la mateixa mà. Cap rastre, per tant, de la visió amb el Crist del Judici. Es tracta d’una 
de les representacions més antigues del sant en terres valencianes, de la qual s’ha dit que 
seguiria l’efígie veritable del claustre del convent de València84. No tenim cap argument 
per justificar-ho, però que devia ser una imatge ben coneguda al territori, i possiblement 
amb una devoció especial, ho prova l’existència d’una tradició hagiogràfica que la fa 
pintada sobre unes posts on va jaure el sant, de forma que també se la coneix com el sant 
Vicent de les Posts85. A més, l’anònim Mestre d’Artés la copià exactament en la predel·la 
d’un retaule procedent de Bocairent86, qui sap si extraient-lo directament de la taula de 
la catedral de València o d’alguna de les imatges venerades al convent de predicadors de 
la ciutat.

Una llegenda similar a la de les posts de la taula de la catedral de València s’associava 
a una segona taula que, hipotèticament, també seguiria el retrat del vero del convent 

de València, dels quals comenta que la imatge del sant que s’inclogué en cadascun duia la inscripció del 
Timete Deum (TeIXIdor, J. Antigüedades de Valencia. Valencia, 1895, vol. II, p. 40-41).

82. Kaftal, G. Icongraphy of the saints in Tuscan Painting. Op. cit., fig. 1147.
83. La taula procedeix de l’antiga capella de sant Vicent Ferrer —abans del Corpus Christi— de la Ca-

tedral de València, coneguda també com a “capella dels March”. La cronologia s’ha establert en base a la data 
de canonització del sant i la del testament del poeta Ausiàs March. Vegeu Mateu LloPIs, F. “La iconografia 
tipográfica de San Vicente Ferrer en los siglos XV y XVI”. Archivo de Arte Valenciano, 1955, p. 5, fig. 1; 
ComPany, X. “San Vicente Ferrer”. El Hogar de los Borja. València, 2001, p. 282-283.

84. Català Gorgues, M. A. “Los santos valencianos”. La luz de las imágenes. <catàleg d’exposició> 
València, 1999, vol. II, p. 326.

85. BatllorI, M. “Agullent i la seva ermita de Sant Vicent Ferrer”. Anales del Centro de Cultura Valenci-
ana. Vol. 20 (1934), p. 99-102. Sobre les diferents tradicions existents al voltant de llocs on Vincent dormí 
o descansà, vegeu Velasco Gonzàlez, A. De València a Vannes... Op. cit., en premsa.

86. Sobre aquest retaule, vegeu Post, C. R. “The Valencian School in the Late Middle Ages and Early 
Renaissance” (A History of Spanish Painting, vol. VI). Cambridge (Massachusetts), 1935, p. 304-306, fig. 
121; SaraleguI, L. El Maestro de Santa Ana y su escuela (notas para el estudio de un pintor de la época de Al-
fonso el Magnánimo). Valencia, 1950, làm. VI-IX.
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valencià, la denominada taula dels Cavallers de la Cel·la de sant Vicent Ferrer (Fig. 5), 
una obra que el 1955 era propietat del Marquès de Villores87. Segueix el mateix patró 
que la taula anterior, tot i que de manera invertida, destacant aquí l’absència del birret 
i la incorporació del potet de tinta —amb dues claus— com a atribut88. La inscripció 
continua essent l’element amb major protagonisme, i la visió del Crist judiciari tampoc 
apareix, com en la resta d’obres que comentem. Estilísticament, l’obra ens situa en mar-
ge cronològic no molt posterior al de taula de la catedral suara analitzada i, malgrat des-
conèixer el seu origen concret, la denominació que ha rebut podria indicar una possible 
procedència del convent valencià. Així, explicaríem els intensos lligams detectats amb 
una taula conservada temps ençà a l’ermita de sant Vicent Ferrer d’Agullent (València), 
que la copia descaradament89.

Idèntic argument podria emprar-se per explicar les connexions amb una taula atri-
buïda al Mestre de Perea, datada cap al 1500 i conservada al museu de la Catedral de 
València (Fig. 6). Presenta el sant de tres quarts davant un fons de brocat daurat i l’únic 
atribut que duu és el filacteri amb la inscripció del Timete Deum, que emergeix de la 
mà dreta. A la part superior apareix un segon filacteri en què es pot llegir “Predicó en 
éste púlpito. Año 1409”, la qual cosa ha servit per situar l’origen de l’obra a la catedral 
de València90, tot i que una altra tradició la fa procedir del convent de predicadors de la 
ciutat91. En tot cas, les similituds amb la taula dels Cavallers de la Cel·la i amb la resta 
d’obres que comentem, reforçarien la idea d’un model de representació comú justificat 
per l’existència d’imatges amb molt pes devocional en un determinat territori, ubicades 
en aquest cas a la casa mare del personatge.

Tornant al pintor Joan Reixac, una taula conservada en una col·lecció particular, data-
da entre 1460-1470 (Fig. 7), demostra que el pintor no sempre va seguir el mateix patró 

87. La filiació amb la pintura del convent valencià l’establí al segle XVIII el pare Blanes a la seva His-
toria de San Vicente Ferrer (Mateu LloPIs, F. Op. cit., p. 33-34, fig. 2). Vegeu també Momblanch, F. P. La 
Exposición Vicentina en el Real Convento de Santo Domingo. Valencia, 1955, p. 38, cat. 157, amb reproducció 
fotogràfica al final del text.

88. El pot de tinta reapareix a les pintures de la capella de Sant Sebastià a Saint-Étienne-de-Tinée (Alpes 
Maritimes, França) (reproduïdes a KoValeVsky, S. Op. cit., p. 210, fig. 6).

89. Ens trobem davant d’una obra de “només tintes monòtones, sense contrastos ni matisos, de tal 
manera que gairebé produix la mateixa impressió vist, que en fotografia”, en paraules del pare Batllori (Bat-
llorI, M. Op. cit., p. 103-105). Res en ferm podem dir quant a la cronologia, tot i que el seu estil permet 
encabir-la perfectament en la segona meitat del segle XV. La imatge ja la descriu el pare Teixidor a finals del 
segle XVIII: “La universidad de Agullente, Reyno de Valencia, tiene en su cercanía una hermita dedicada a 
san Vicente Ferrer con una imagen suya muy antigua y milagrosa, pintado el santo como un anciano cano y 
calbo y el letrero <Timete Deum> con letras góticas” (TeIXIdor, J. Vida... Op. cit., vol. II, p. 768-769).

90. EsPonera Cerdán, A. Apuntes... Op. cit., p. 30, fig. 9.
91. Soler D’ HyVer, C. “San Vicente Ferrer”. Los Borja. Del mundo gótico al universo renacentista. 

València, 2000, p. 300-301.
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a l’hora de representar el sant, atès que devia disposar de diversos models a l’abast92. 
En la pintura, l’atribut que pren més protagonisme és el filacteri amb la inscripció que 
assenyala amb la mà dreta, al qual cal afegir el potet de tinta i les dues claus. La taula es 
venerà durant molt temps a la Capella de la Concepció de Madrid, també denominada 
“la casa de Dios”93, tot i que una tradició la fa procedent del convent de predicadors de 
València. Una altra volta, es tracta d’una pintura al voltant de la qual existeix una llegen-
da relacionada amb unes posts on descansà un sant, en aquest cas sant Lluís Beltran, que 
traspassà al convent de predicadors de València el 1581, la qual cosa no atorga credibili-
tat al relat. Sigui com sigui, no pot descartar-se la procedència proposada, ja que Reixac 
apareix treballant en aquest establiment en diferents moments de la seva trajectòria94. 
El que ja seria més difícil és establir si aquesta és una de les pintures esmentades a les 
cròniques domèstiques del monestir i, per tant, considerar-la un dels retrats tan devota-
ment venerats al claustre. No ho descartem, atès que el Mestre del Grifo emprà el mateix 
model de representació a la taula central del retaule de sant Vicent Ferrer del Museu de 
Belles Arts de València, que es diu que procedeix de l’església de Sant Onofre de Xàtiva 
(Fig. 8)95, incloent-hi fins i tot el detall del potet de tinta i les claus, com també hem 
vist a la taula dels Cavallers de la Cel·la (Fig. 5), per a la qual també hem proposat una 
procedència del convent de València. No seria estrany que l’autor del retaule de Xàtiva 
prengués com a referència per a la seva pintura alguna de les conservades al monestir 
de predicadors de València, al voltant de les quals existia un important culte, a més 
de considerar-se-les retrats fefaents del personatge, cosa que explicaria perfectament les 
concomitàncies assenyalades.

Aquest prototip iconogràfic vicentí difós a València poc després de la canonització va 
restar ben vigent durant el segle XVI, i àdhuc, més endavant, la qual cosa segurament 
prova que les imatges venerades al convent de dominicans de València van continuar 
tenint protagonisme en la difusió de la iconografia del sant96. Com en els casos fins ara 
analitzats, en tota una sèrie d’obres que ens menen fins a un moment ben avançat del 

92. Reproduïda a Gómez FrechIna, J. “Verónica de la Virgen”. La Clave Flamenca en los Primitivos 
Valencianos. <catàleg d’exposició> València, 2001, p. 138, fig. 7.3.

93. PolentInos, C.D. “La Capilla de la Concepción llamada la Casa de Dios”. Boletín de la Sociedad 
Española de Excursines. Vol. XLVII (1943), p. 85. N’extreiem la referència de Gómez FrechIna, J. Op. cit., 
p. 136-139, que és qui efectua per primer cop l’atribució a Reixac.

94. Ibid., p. 138.
95. Estableix el vincle ibid., p. 138.
96. A finals del segle XVIII, a l’oratori de la casa de novicis del convent es conservava una pintura del 

sant executada el 1588, segons es llegia en una inscripció inclosa a l’obra. Llegim a Teixidor que “en la parte 
inferior del lienzo ay también de la misma tinta de ocre y de mano del mismo pintor con letras mayúsculas 
estas dicciones <D. VINCENTII VERA EFFIGIES>” (TeIXIdor, J. Vida... Op. cit., vol. II, p. 880). Se’n 
desprèn que la imatge fou executada seguint el model de la imatge veritable del claustre.
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segle XVI atestem la desaparició de la visió del Crist del Judici. Segueixen l’esquema 
comentat el gravat que apareix al frontispici de la vita de sant Vicent Ferrer de Miquel 
Pèrez editada a València el 151097, el ja esmentat retaule del Mestre del Grifo conservat 
al Museu de Belles Arts de València (Fig. 8)98, i una sèrie d’obres relacionades amb el 
pintor Vicent Macip. Entre les darreres, trobem el retaule de sant Martí del Musée Na-
tional du Moyen Âge-Thermes de Cluny (ca 1526-1527); un dels compartiments d’un 
retaule avui desllorigat procedent de la Cartoixa de Valldecrist, conservat al MNAC; la 
representació del sant que apareix al carrer lateral esquerre d’un petit retaule oratori fa 
pocs anys en comerç a Madrid; una taula del Museu Lázaro Galdiano de Madrid on el 
sant apareix al cantó de la Mare de Déu i el Nen, a la vora de sant Jeroni, sant Joanet i 
diversos àngels músics; un compartiment de retaule conservat al Museu del Prado amb 
la representació de la Coronació de la Mare de Déu envoltada d’una glòria de sants, 
entre ells sant Vicent Ferrer99. A part, documentem la desaparició de la visió judiciària 
i l’adscripció al mateix patró en una taula amb sant Antoní de Florència i sant Vicent 
Ferrer del Museu de Belles Arts de València, atribuïda a Yàñez de la Almedina100, a la 
representació del sant que trobem a les portes del reresagrari de la catedral de València, 
avui atribuïdes al Mestre d’Alzira101, i en un nombrós grup d’obres relacionades amb 
Joan de Joanes, entre les quals destaquem una pintura conservada al Museu del Patriarca 
de València, una taula del Museu Catedralici de València, un compartiment de retaule 
en què es representà els dos sants Vicents del Museu de Belles Arts de València, una taula 
de l’església arxiprestal de Vila-real dels Infants (Castelló)102, el retaule de la parròquia de 
Sant Pere Màrtir i Sant Nicolau de València, el retaule major de la Font de la Higuera 
(València), un fragment de predel·la de la Catedral de València, la taula del col·legi del 
Corpus Christi de València i un dibuix del Museu de Belles Arts de València103.

97. Pérez, M. Op. cit., s. p.
98. EsPonera Cerdán, A. Apuntes... Op. cit., p. 40, fig. 11.
99. Vegeu, respectivament, BenIto Domènech, F. i Galdón, J. L. Vicent Macip (c. 1475-1550). Va-

lència, 1997, p. 31 i 198-199, fig. 17, 147, 40-41, 72-73 i 196. En el cas del retaule oratori en comerç a 
Madrid, el sant ens apareix assegut, sense la visió i assenyalant el filacteri amb la inscripció, seguint un model 
similar al que apareix al sant Vicent Ferrer de la predel·la del retaule de sant Llorenç i sant Pere Màrtir de 
Catí (Castelló).

100. Ibáñez martínez, P. M. Fernando Yáñez de la Almedina (la incógnita Yáñez). Cuenca, 1999, p. 
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Conclusió

Amb el present treball hem pretès aportar llum a un dels aspectes més intangibles 
amb els quals s’ha d’enfrontar l’historiador de la pintura baixmedieval, el de la circulació 
de models entre els artistes del període. A través d’una sèrie de representacions de sant 
Vicent Ferrer, hem pogut aprofundir en dues vies paral·leles de difusió de la seva icono-
grafia, les quals s’expliquen per motius ben diversos. En primer lloc, ens hem referit a un 
conjunt de pintures relacionades amb importants convents de l’orde dels dominicans, 
tant de la Corona d’Aragó com d’Itàlia, totes amb una sèrie de trets concomitants que 
fan pensar en l’existència d’un model comú difós des del mateix orde o des de la cúria 
romana. D’altra banda, hem constatat l’existència d’un model iconogràfic paral·lel a 
la regió de València, la pàtria del personatge, amb força similituds amb l’anterior, tot i 
que palesant les seves pròpies especificitats. La gran uniformitat d’aquestes representa-
cions en terres valencianes ens menen vers un model comú que, partint de descripcions 
antigues, hem situat al convent de predicadors de València, casa mare del sant, on se li 
professava una especial devoció. Allà existien diverses representacions seves que eren tin-
gudes per retrats o efígies veritables, alguna amb propietats taumatúrgiques, la qual cosa 
va fer incrementar la seva fama entre la feligresia i que, molt probablement, contribuí  
a que els pintors les prenguessin com a model en un moment en què la iconografia del 
sant no estava encara fixada.
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Fig. 1. Pere Garcia de Benavarri, sant Vi-
cenç Ferrer i dos donants. Taula lateral del 
retaule de la Mare de Déu i Sant Vicenç 
Ferrer del convent dels dominicans de Cer-
vera (ca. 1456). Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. Foto: © MNAC - Museu Naci-
onal d’Art de Catalunya. Barcelona. 2008. 
Fotògrafs: Calveras/Mérida/Sagristà.

Fig. 2. Rafel Mòger. Sant Vicenç Ferrer. Taula central 
de retaule possiblement procedent del convent de do-
minicans de Palma de Mallorca (ca. 1455-1460). Foto: 
Pilar Sastre.
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Fig. 3. Colantonio. Sant Vicenç Fer-
rer. Taula central del retaule de San 
Pietro Martire de Nàpols (ca. 1460). 

Fig. 4. Anònim florentí. Taula cen-
tral de retaule amb la representació 
de sant Vicenç Ferrer (ca. 1480). 
En comerç (Sotheby’s, 2003).
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Fig. 5. Anònim. Taula dels Cavallers 
de la Cel·la de sant Vicenç Ferrer 
(segona meitat del segle XV). Antiga 
col·lecció del Marquès de Villores.

Fig. 6. Mestre de Perea. Compartiment amb 
la representació de sant Vicenç Ferrer origina-
ri de la Catedral de València o del convent de 
dominicans de la ciutat (ca. 1500). Catedral de 
València.
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Fig. 7. Joan Reixac. Sant Vicenç Ferrer possi-
blement procedent del convent de predicadors 
de València (ca. 1470). Col·lecció particular. 
Foto: La Clave Flamenca en los Primitivos Va-
lencianos. València, 2001, p. 138, fig. 7.3.

Fig. 8. Mestre del Grifo. Compartiment central del 
retaule de sant Vicenç Ferrer procedent de l’església 
de Sant Onofre de Xàtiva (ca. 1500). Museu de Be-
lles Arts de València. Foto: I. Puig.
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