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lsaTes, Sal omó, Zacaries, Daniel,
Davi d i Abraham

Pintura at ttemp sobre fusta

56 x 232cm
c. 1470·1476
Col·lecC16 P8fllcular

La raula representa mirges figures de sis pro
fetes, que segons consta als filacreris s6n
Isa1es (YSA YAS), Salomó (SALAMO), Za
caries (ZACHARIAS), Daniel (DANIEL),
David (DAUIT) i Abraham (ABRAM). Les
dimensions de la taula i In figurnció deis
profcrcs remeten a un rcraule de dimensions
considerables dedicar a remes mariologics i
crisrologics del qual de,•ia forma r parr com
a mcitat de la scv¡t predcl·la o subpredcJ.Ia.
Inicia la serie lsaies, el pri mer deis quatre
profctes majors, el qual, representar de per
fil, ens lliga a la resta de profetes, comen
9ant per Salomó en actitud de jurge; a conri
nuaci6, Zacaries, ambla mirada atenra a la
lectura i a la vcgada rrisra scmbla iniciar-nos
en el cicle de la passi6 de Crisr; el scgueix,
en quana posició, coincidint amb el fet de
ser el quart deis profetes majors, Daniel, el
nom del qual significa Déu (EII) és el meu
jurge, que podría indicar-nos !'anunciar pro
ck de la passi6 de Crist ates que k conside
rat com a prefigura del Salvador; a conti
nuació, amb corona, David, fill de jesse i
segon rei d'lsrad, la presencia del qual cns
podria remetre a l triomf de Crist sobre Sato
nas o a la Se\'3 autoria del L/ibrc deis salms,
i finalmcnt, una altra vegnda en posició de
perfil, Abraham, que assenyalnnr-nos amb
lama esquerra elllibre tancnt que porta a la
ma dreta, cns fa reflexionar sobre la idea de
sacrifici, tenint en compre la possibilirat que
la taula estigués situada en una posició ad
jaccnt al tabcrnncle. Les figu r:~cions deis
profetes ressalten per uns m<:<lallons circu
lars amb relleus florals i punts de gui x dau
rats, que han estar rclncionars per Post
(1938, vol. Vli-J, pilg. 160) amb el retaulc
de l'església de lo Sang d'Aicovcr pintar pcr
Jau me Ferrcr 11, l'any 1457.
Ates que és de procedencia desconeguda,
encara que Post comenta que el col·leccio

nisra Junyer manifestii que la raula procedía
de Manresa, i que no esril documentada, k
una de les obres que es fa difícil d'atribuir a
jaume Huguet. El professor de Harvard, tot
i estar segur de l'autoria d'Huguet, la classi
fica, per pre·caució, dintre d'un grup dubtós
de treballs d'aquest artista, mentre que Jo·
scp Gudiol i Santiago Alcolea (1987, pag.
l 68) l'atribueixen definitivamcnt a la pro
ducció del pintor de Va lis.
La resolució inferior d'nlgunes de les mans,
les irregu laritats anatomiques de les figures i
l'encaixament deis caps reflect eixen la inter
vcnci6 de membres d'un obrad or a les figu
res, i la de la mi\ d 'un pinror cxpert als caps,
els quals per la seva estructuració i per la
personalitnt de les cares corresponen, al
nostre parer, a models proxims als represen
rats al retaule de Sant ]ordi, obra amplia
ment discutida i que Post va indoure en ]'ór
bita de Martín de Soria.
Els paraJ.Jelismes amb ]'obra de Martín de
Soria són difícils d'observar a tesa la defec
tuosa resrauració de les dues pintutes que
representen sant Miquel arclngel i santa
Caterina d'Aiexandria (1459)1'1 i la proble
matica recuperació del retaule d'Ejea de Jos
Caballeros (1459-1476).!' 1 El reraulc major
de la parroquia de Pallaruelo de Monegros
( 1485), a Osea, es distancia m és clarament
deis cimons aquí estudiats. No obstant aixo,
es fa d ifícil l'anillisi comparativa de les
obres, ates que a la producci6 de Martín de
Soria, a la de Jaume H uguer i a diverscs
obres no documemades, s'h i reflecteixen
una serie de coincidencies que en fan difícil
l'atribució. Fabián Mañas opina, respecte
de la pintura aragonesa, que a tes el nombre
d'obres coincidenrs i el seu disranciament
geografic, més aviar sembla que es tracti
d'un estil que d'un pintor_lll
f>el que fa a la figuració de profetes en me

dallons circulars, l'única rcferench cxisrcnr
en la pintura catalana és a la parr aira del
retaule del monestir de Sant Esreve de Ba
nyoles (1437-1439) dejoan Antigó. La tau
la deis profetes podria ser una varierat es
tructural de In predel·la deis reraules
catalans si renim en compre la seva presen
cia en escultu ra, ala cenn1ria anrerior, al re·
tnule de la Mare de Dé11 de Cornella de
Conflent, o bra de j aume Cascalls i, per pro
ximitat, el dedicar a santa Bilrbara del Mes
tre de Santa Basilissn. No coneixem cap re
taulc de la pintura catalana que inclogui, a
la seva estructu ra, uno subpredel·la de ca
racterístiques sirnilnrs a les de la mula deis
proferes. La sevn presencia en rerres valen
cianes, mallorquines i castellanes en la pri
mera meitat del $1!glc xv i la seva prodig~li·
tat a les aragon= d'ent;i del reraule
d'Ontiñena ( J440s), en la scgona mcirar,l•l
aproximen la mula deis proferes al Regne
d'Arag6; no obstan! aixo, att'S que els reta u
les de !'estructura deis quals rcnim noticia o
que s'han conservar són un nombre molt Ji
mirar i que el reciclatge per a usos poste
riors, per la s~va tem3rica i les scves dimcn·
sions, és for~a difícil, no podem afirmar que
no formés parr d'un reraule cntal~. És possi
ble que hi hagués rradici6 en aquesto factu
ra, tenim en compre el seu nrrelament a I'A
ragó i la relació mnnifesra entre b pinrura
aragoneso i la cata lana, o que fos el resultar
de les exigencies del comitent.
J>osr, tenint en compre l'esmentada proce
dencia de Manrcsa, dóna com a possibilitar
d'origen el rctaule de Ber¡;a, documentar
l'any 1455, encara que la major parr de les
relacions deis proferes, les rroba amb els re
taules deis revenedors ( 1455-1460) i del
COitestable (1464-1465), mcntre que si re
nim en compre les dates de realirzaci6 de la
majoria deis retaules arngonesos amb sub

pcedel·lo scmblanr, el de les santes justa i
Rufina de Maluenda (1475), el de la Santa
Creu de l'cs¡:;lésin de Blesa (1 485- 1487), ens
situcn n l' úlrim quart del seglc KV. Si consi
dercm la ¡>ossibilirar que Jaume Huguct
sigui !' autor de robra, ob.crvcrn que la
decnda dcls anrs. scranra es va lora, ma
joridlriamenr, com un períodc amb uoa pro
ducció molt per sota de les scves possibili
rars, valoroció gens justificable, si prenem
com a rcfer~ncia la mesrria demostrada eo
les se,•es produccions documcntades ante
riors, el rcraulc del Co11tstable (1 464-1465)
i b <<~ula cencral del reraulc de Sam Bemardi
i l'imgel custodi ( 1468) (Vrrri<-Ainaud,
1942, p~g. 33). 1.3 clara coJ.Jaboració d'aju
dants que s'obscrm en el calvan (1 470) i
alrres obres de J'últim reraule csmcntat, en
els compartimcnts del rctaule de l'csglésia
de Sanr Martí de Pertog.'ls a Sant Cdoni
(1465·1480) i en alguns deis compartimcnts
del reraulc del convenr de Sant Agusú de
B:orcclona ( L46S· 1486), ha fer que Gudiol i
Ainaud ( 1948, pilg. 87) suposin que Hu
guet, al voltont del 1472, fou • víctima d'u
na aguda crisi cnoral i econiunjca en eJ mo
ment en que cls ¡>rimcrs símptomcs de
caJlSruncnt físic dcvic:n conlCil \:lr :e truca.r a
la scva porta.• Ainnud (1955, pilg. 36) tro
ba que les col·laboracions o bscrvadcs per

mecen • fixar al volcanr de 1467 un momcnt
culminant del darrcr pcriode de mndurcsa
creadora d'Huguet, abans que la rutina de
!'obrador S imposés definitivament•, Lrajcc
tó ria artística similar a la que propasen Gu
diol i Aleo!ea ('1 987,p~g. 173- 174)en datar
els tres companiments del reraulc del con
venr de Sant Agusci que denoten la interven
ció directa d' Huguec, els dos de la pre
del·la i el d e la consagroció de Sanr Agusrí,
cnelpeñode 1465- 1470. El possiblc inici de
l'aprenentatge, a !'obrador d'Huguet, de
Rafael i Pa u Vergós (1472-1475); el rebut
final del reraule (1480) fer per a l'església
parroquial de Sant Martí de Pertegas, del
qual no des carrero un possible rerard respec
te a l lüurament de !'obra ; els oomenaments
coma •obrcr•, els anys 1472 i 1476, i com
a • prohom en c.1p>, el 1479- 1480, a la Con
fraria deis Frencrs; la maduresa pictorica; el
perfecre domini del dibui.>: i la valoració fem
a parrir deis documenrs subsisrcnts, for<;osa
ment aleatOria, ens fa pensar en un3 poss i
ble producció continuadora, a bono parr de
la decada deis setanra, de les cxcel-lenrs pos
sibilitats anístiques d'Huguer, a l'acuwlirat
parcialment Catalogada COill de In su posada
primera epoca i dins la qua) dcsracaríem la
mula deis s<s profetcs.
La sensibilitat i la imensirar deis caps deis
1

profcres f:m que observem aqucsra obra to
talrncnc distanciada, en el temps i en l'auro·
ri a, de certcs obres que suposadamenr van
configur;1r la primera producció de !'artista,
em re les quals desl':lcarícm, pcr la coinci
dencia rcrnhtic.1, els proferes del problemaric
retaule de Vallmoll.
\
Segons la nostra opinió, la taula deis profe·
tes corrcspon a la mateixa autoria que d cap
de profeta del Museu del Prado i el retaule
de Snm }ord1, ja esmenrat, i relacionada
•mb la de les taulcs del reraule d'AIIoza, ro
res obres indocuo•enradcs, immerses en la
dicotomia jaume Huguet·.\-lanío de Soria,
que segons n0$alttcs corrcsponen, majoricl·
riament, a la producció deis an¡·s 1470
1476 de !'artista ,·allenc.
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