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Retaule de Cervera de la Cañada

Pir.wt' itl tremp SObte fus-.e

Ühirn ttf9 de-l seg'e ki

taules: C.M>n (1 12 " 97 cm). (col IOCd6
parocu:;er); ~cm oavant b
c:Duli.lCitt
¡85 1< 85 <ml (VuS<!O de O.II&S A11C1.
B~bao). Pre¡emaeió de., Mare ce Oêuol
~ample (85 x 85 cm1 t M~ de Bollas
Arteo de 81bao)· Al>unci&Ciól85 >' 85 cm)
(l""'tut .&lr.adler a M H<$C>MIC): HoiMIOt

'*"

(85 -.: 85 c:n) (COII<tCió part)culilt):
Pentecosta t6.c. x 32 cm) ttol lctCCíó
partkular'

A l'esgl¿~ja parroquial de Cervera de la Ca
liada es comervaren fins al 19 45 cinc dels

J ou me H ug uet i en basa l'a rribució en la tèc
nica 1 en el concepte pictòric q ue es malti(c~

comparti mems que formaven part del retau
le ded icat a Ja vida dc la Verge 1\ laria, el
qua l, atc~a la manca de documentació, ha
C>t:ot classificar per Post (vrJI. 111, pàg. 332)

rn. en Ja tauln de l~anunc:i~tció. l OLJ_Imcn t co r

en el cercle tle Marrin dc Soria, mentre que
G udio l i Ainaud ( 1.948, pàg. 103) l'atribuei·

si ~~ reconei x lo sorpres~ que po t >tJposa r
llqucsta ncribu ció en un;, primer::&. visió de
l'o l>rn.

xcn a l'etapa arago nesa de Jaume H uguet
( 1.440-1445).

la po rta da urada ens fn pcr~s:1r en un cicle

l a inclusió dc l'escena dc l'al>raçada d avant

L'empa :or•gonesa propos,1da per G udiol i

massa .11n pli d'escenes ded icades :• la Verge,

Ainnud es basa en l'absè-ncia docun1enr.al
corresponent al període de fo rmació d' Hu
g uet. Lo pro cedència tarragonina del pintor,
el trasllat de l'arq uebisbe Dalmau de .'vl ur,
de la seu arq uebisbal de Tarr agona a la dc
SlrngO>>a, j els poders atorg:m. el 1456, a

per la qu:1l cos:1 creiem que cl t·cmult' tind ria
una do ble ad i'OC.1CÍÓ i comprend ria els cicles
dc la vida dc snnm Anna i el de In Verge.

un mercader d c Barcelo na per liq uid ar una
sociemt q ue bav~a format am b Pere Ranúrcz
1 altres o utada ns de Saragossa, són els q ue
)!Cneren. en opjojó d'3lJUt."5ts autors~ la pos·

nifesto' en la representació del paL<atge i en
la feble inruïció dd~ imenor:., un c<:meixe
ment d'una cen-a producció d'H uguet q ue,
al 1\0)trc enrcndrc, correspon J. un.1 etapa

sibilitat de la rcstdència d'Huguet a la capi
ta l aragonesa . Cer\'era de la Caiinda ""na,

madul':l del pontar. Difícilment podem ob
ser"ar l'agermonam<'1lt propo<a t per Gud iol

d ins l'o bra atribuïda a aquest p eríode, la
primera producóó del pinror de Valls i a la
qual ~eguinen obres, de procedència arJgo 

i Ainoud ( 19 48, pil¡;. 36) del retaule dc Sa111
jordi amb el d e Cèrwr.l dc la Cañadn. El
con junt de coonpartimcm> del retaule arago
nès corr<-sponclria a una produçció ~malana
o a ragonesa dist:mci:~da de l:1 qualirat an ís
rico d'Huguet i renc" dc l'estèrica imposada
pel millor a rti;t:o cid momenr.

nc.s:l i camlana, una mict dispars pel que fa
a la fac tura . Aquesta hipòtesi no h,¡ esmt ac
t-eptaJ a per Camó n Az.nar (1966, pàg. 392),
ni pe r Ma ría del Canncn Lacarra (19 70,
pàg. 7 1-73 ), que atribueixen pa rr de l'o bra
cla.sificadn en aquest període al pinto r
fVIartín de So ria. Eo o pi o ió de Camó n Ama1·

(ibid.), el retaule de Cervera de la Ca úadn t'é
un estil mixt, especiaJmem manift's[ un d
tap de l';)ngel Je l'an uuciació, p<'r la seva
trac..lkió im-crnadonal, i en l.a seva represt-n
mci6 dds draps, pel seu fnuw caràcta fb 
mcnc; ¡:>er això la cronologia que ell propo
sa és IXJSitrior a l'a ny 1460. Sa ntiago
Alcok a (I 980, pàg. 116) el sjrua a lo pro
ducció d el període dc J435- J44(J d el pimor
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relacionar amb els principi> essencials
d'o bres doctuncntnd <-s dc l'e~menra r pinto r,

En In n<>stra o pinió i malgrat els retoc< q ue
hi o bservem, le> o bres rcfk-cteixcn. amb fo r

ces oscil·lncions, nrc:usrnes i i1nperícies, ma

FRANCESC RUIZ I QUESADA

..

••

247

2<8

249

