
 1 

 

 

 

 

 

La llegenda de Sant Jordi 

a la Corona d’Aragó 

 

Clara Berenguer Revert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball de doctorat del Departament d’Història de l’Art, 

Universitat de València, 2006 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo cavaller 

Jordi guerrer 

Cuidà avançar  

Per defensar  

del rei la filla 

dintre la illa 

on era el drac, 

tal premi n’hac: 

molt poc aprés 

ell ne fon pres 

a fort batut; 

dins en Barut 

fon escorxat 

per mig serrat. 

 

JAUME ROIG, L’Espill 

Versos 8405-8418 



 3 

EXISTÈNCIA DE SANT JORDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Abans d’analitzar amb profunditat la iconografia de la Llegenda de Sant Jordi i 

el drac en la pintura produïda en la Corona d’Aragó és interessant fer una ullada a la 

informació que ens proporcionen les fonts escrites i arqueològiques. Malgrat ser un dels 

sants més coneguts, l’existència real de Sant Jordi no està fonamentada en una 

documentació escrita amb un rigor històric. La seua història naix, precisament, de la 

tradició arran de la persecució de Dioclecià durant l’Imperi Romà, i aquesta s’ha 

mantingut en el temps fins els nostres dies. 

 És interessant assenyalar com aquest sant ha sigut un personatge indispensable 

en el devenir històric del nostre país. L’any 1032 l’abat Oliva ja li va dedicar un altar a 

l’església del monestir de Santa Maria de Ripoll i es consta que, al segle XIII, el rei 

Jaume I considerava indispensable l’ajuda del sant en les seves campanyes d’expansió 

de la Corona Catalano-aragonesa. A més, és sabut que Pere III el Cerimoniós va ser tan 

fidel devot que va arribar a fundar la Confraria dels Cavallers de l’Ordre de Sant Jordi. 

Però més enllà de les nostres fronteres un bon nombre de països també li rendeixen 

homenatge com ara Grècia, Rússia, Àustria i Anglaterra entre altres més. 

 Aquest atractiu per Sant Jordi és tradueix, per tant, en una proliferació d’obres 

de pintura, arquitectura, escultura i altres arts menors que prenent-lo com a pretext 

generen tot un conjunt d’art jordià pràcticament inabastable. És per aquest motiu, que 
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resultaria una tasca quasi impossible pretendre plasmar exhaustivament en aquest treball 

l’ampli ventall que ofereix el sant. Per tant, l’objectiu d’aquest estudi és basa en 

examinar amb una certa profunditat una de les llegendes més famoses en les quals, Sant 

Jordi, és protagonista indiscutible així com la seua plasmació en les pintures de l’època. 

 

 

Fonts escrites 

 

 Sembla que a Capadòcia va nàixer un soldat de l’exèrcit romà, de nom Jordi, el 

qual va morir a començament del segle IV, per haver-se mantingut fidel a la seua fe 

cristiana. Malauradament no se sap molt perquè ens manca l’acta martyrium, és a dir, la 

relació autèntica del seu judici i la seua mort. Aquestes actes les redactaven bé els 

notaris públics davant dels magistrats durant el judici del màrtir o bé els coetanis 

cristians presents en el judici i són documents que permetrien descriure amb finalitat 

històrica la vida, o si més no, el martiri del sant i, per tant, provar-ne l’existència. 

 La narració més antiga és l’anomenada Acta de Pasícrates datada en el segle IV i 

l’autor s’atribuí la personalitat de Pasícrates, al qual sant Jordi hauria demanat que 

deixara testimoni dels fets. El Papa Gelasi, en el segle V, declarà aquesta acta apòcrifa i 

herètica, rebutjant la seua autenticitat. La narració conté certs passatges poc ortodoxos 

segons la moral cristiana tradicional, com ara quan insinua que hi va haver contuberni 

entre sant Jordi i una vídua virtuosa. No obstant això, el Papa no va posar mai en dubte 

l’existència de sant Jordi. Del text original, en grec, només es conserven alguns 

fragments, i el que ha sobreviscut són les versions en llatí, que conformen el que 

coneixem com actes llatines, arreplegades principalment al Còdex Parisinus del segle 

XIV. El primer conservat a la Biblioteca dels Pares Bolandistes, és l’únic complet que es 

coneix, però l’altre, amb molts segles de diferència, beu de fonts llatines anteriors a les 

del còdex Gallicanus i conté el relat més antic. 

 Les actes de les esglésies gregues de final del segle IV o principi del V són 

considerades més pures que les llatines perquè van ser elaborades relativament poc 

temps després dels fets que narren i perquè el culte a sant Jordi hi era molt estès i molt 

viu. Segons un gran nombre d’autors aquestes actes foren redactades per habitants de 

Lidda, a Palestina, on segons la tradició va ser sepultat el sant. Aquestes actes ja són 
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citades en el segle VII per Sant Andreu de Creta, i són conegudes amb el nom de Text 

Norma, en oposició a les llatines, considerades apòcrifes. 

 Altres esglésies orientals també van difondre diferents versions de la vida de 

sant Jordi. D’aquesta manera, hi ha actes armènies, siríaques, etc. que diuen que sant 

Jordi va ressuscitar durant els turments a què el van sotmetre; etiòpiques, que expliquen 

que el sant va morir dues vegades o coptes, escrites pels primitius cristians egipcis, són 

de les més antigues, però a la vegada molt fantasioses perquè expliquen, per exemple, 

que sant Jordi va morir tres cops. 

 Cap d’aquestes actes, llatines o gregues, des d’un criteri rigorós, pot ser 

considerada com un argument de l’autenticitat històrica del sant. Però hi ha un altre text 

molt interessant que pot ser sí que provaria la seua existència. El més gran historiador 

de l’antiguitat cristiana, Eusebi de Cesàrea, autor de la Història eclesiàstica, escrita en 

el segle IV, cita un màrtir anònim que trenca l’edicte imperial davant de l’emperador 

Dioclecià a Nicomèdia. Aquest podria ser sant Jordi. 

 A més, una figura tan singular com la de sant Jordi també és esmentada en molts 

dels textos dels pares de l’Església de l’antiguitat. En el mateix segle IV trobem el seu 

nom en els escrits de sant Basili, bisbe de Cesarea (Capadòcia), que demanava l’ajuda 

de sant Jordi. En els escrits de sant Joan Crisòstom se’l qualifica de príncep dels màrtirs. 

I sant Gregori el Decapolità afirma que va ser un màrtir il·lustre i excel·lent. 

 En el segle V, el Papa Gelasi parla indirectament de sant Jordi. El Papa, que tan 

crític havia estat precisament amb les primeres actes escrites, que després van tenir tanta 

influència, en parlar dels màrtirs d’aquell temps diu que eren més coneguts de Déu que 

els homes.  

 En el segle VI, Gregori, bisbe de Tours, parla dels miracles fets per les relíquies 

de sant Jordi a Llemotges. L’any 530 Teodosi Perigeta escriu en De situ terrae: “In 

Diospolin, ubi sanctus Georgius martyrizatus est, ibi et corpuseius est et multa mirabilia 

fiunt”. (Sobre l’indret de Terra Santa: “A Diospoli, on sant Jordi va ser martiritzat, hi ha 

el seu cos i s’hi produeixen molts miracles”.) 

 En el segle VII, sant Gregori el Gran fa memòria de les antigues esglésies que li 

són dedicades i aprova una missa especial per celebrar la seua festivitat, que disposa que 

siga el 18 d’abril. Finalment, ja en el segle VIII, Beda el Venerable, monjo i escriptor 
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anglés, l’inclou en el seu martirologi, el primer dels anomenats històrics, el dia 23 

d’abril. 

 La tradició, fonamentant-se en aquests textos primitius, ha transmés com a 

ortodoxa una biografia de sant Jordi. Segons aquesta tradició, el sant màrtir va nàixer a 

Mitilene, regió de la Capadòcia (l’actual Turquia), fill de pares cristians, al si d’una 

família adinerada. Altres, tanmateix, asseguren que nasqué a Lidda, a Palestina. A la 

mort del pare, que sofrí martiri a causa de la seua fe cristiana, mare i fill es van 

traslladar a Palestina. Jordi entra a la milícia romana, en la que va destacar per les seues 

virtuts i qualitats humanes, les quals el conduïren a ocupar un lloc de comandament. 

Morta la mare, se’n va a Nicomèdia, la ciutat preferida de l’emperador Dioclecià. Quan 

Dioclecià proclama l’edicte que obliga a donar culte a Apol·lo, Jordi distribueix les 

seues riqueses entre els pobres i s’enfronta a l’emperador. Després de sofrir molts 

turments, mor decapitat el dia 23 d’abril de l’any 303. 

 La creença més estesa és que sant Jordi va morir a Lidda, Palestina, prop de 

l’actual Tel Aviv, la terra on passà la infància quan va morir el seu pare. Diuen que allí 

hi havia la seua tomba, venerada des d’antic, tal com confirma Teodosi Perigeta l’any 

530. Precisament Lidda és coneguda amb el nom d’Hagio Georgioupolis, és a dir, la 

ciutat de Jordi, i des de sempre ha sigut un lloc de pelegrinatge important. El cap militar 

Saladí I va destruir el temple de sant Jordi de Lidda i arrasà amb tota la població al final 

del segle XII. En l’actualitat trobem una senzilla capella, que conté un nou sepulcre on 

és continua tributant culte al sant. 

 Altres poblacions rivalitzen per ser el lloc del martiri de sant Jordi. Així segons 

la tradició siríaca, el martiri hauria tingut lloc a Rama. Hi ha un còdex del segle XI que 

parla de Sebastianòpolis, a Armènia, regió que antigament formava part de Capadòcia, 

com a l’indret on Jordi va sofrir el martiri. Tecua, a Palestina, també se l’atribueix. 

Malgrat tot, hi han molts detractors. El fet de no posseir l’acta martyrium original junt 

amb les nombroses llegendes amb incorporació d’elements de la mitologia pagana fan 

que, moltes vegades, la seua existència queda desmentida. Amb massa freqüència s’ha 

confós la veritat històrica de sant Jordi, un dels màrtirs més rellevants de la primitiva 

església cristiana i de qui veritablement sabem poca cosa, amb la imatge que han donat 

les llegendes i que el presenten com una versió cristiana dels herois pagans. 
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 El Concili de Nicea, al 325, va incloure la història de sant Jordi entre les obres 

apòcrifes degut a aquesta varietat de versions que hem comentat. Per exemple, si fem 

una ullada a les versions que circulen en torn al seu martiri, en uns relats se’ns explica 

que va morir a la ciutat de Lidda, mentre que en altres es conta que la seua mort va ser 

deguda a una ordre dels emperadors Dioclecià i Maximilià, a la vegada que altres autors 

defensen que va sofrir el seu martiri en mans del governador Dacià. 

 

 

Fonts literàries 

 

Forçosament la literatura, sobretot la rica literatura catalana del segle XV, s’havia 

de fer ressò de l’enlluernament de la societat cortesana per Sant Jordi. 

Curial e Güelfa, novel·la de cavalleria anònima probablement escrita entre els 

anys 1435 i 1462, fa constants referències al sant, el qual té un paper important per al 

desenvolupament de la trama. L’obra narra les aventures amoroses entre Curial i Güelfa. 

Curial, un cavaller pobre, educat en la cort del marqués de Montferrat, és un model de 

perfecció, tant per les seues condicions humanes com per la seua valentia: és l’heroi que 

venç totes les dificultats. 

L’obra és plena d’al·lusions de la protecció del sant als cavallers i, per citar un 

exemple, ja en el primer capítol, quan Curial és desafiat pel cavaller Boca de Far, els 

companys li diuen que “havent acordat, si a vos és vist ens vendra plaer, fer paraments 

blancs ab creus de Sent Jordi, sots la invocació del qual és fundat l’ordre de la nostra 

cavalleria”. Amb aquest vestit Curial es presenta al combat i malgrat que “en los pits ne 

en les espatlles no li cobria sinó fort poc” no dubta que “venciria no a Boca de Far 

solament, mes a Tristany de Leonís si a la batalla vengués”. Assabentada Güelfa de com 

anirà vestit “se n’entra en una cambra petita e despulla’s tota nua, e pres l’alcandora de 

impla que vestia e donà-la a la abadessa, e prenent-ne una latra, torna’s a vestir tantost; 

e entre ella e l’abadessa, ab la major cuita del món feren per la alcandora, així per los 

pits com per les espatlles, de dalt a baix, creus de Sant Jordi, e semblantment per les 

mànegues”. 

Tirant lo Blanc, la més bella novel·la cavalleresca de la literatura catalana, 

atribuïda Joanot Martorell i Joan Martí de Galba, també dedica uns quants mots a Sant 
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Jordi. L’autor, o els autors, fan intervenir un personatge que és el marquès de Sant Jordi, 

en referència de la ciutat del mateix nom, quan Diafebus informa a l’emperador que 

“Vostra Majestat ha de saber que d’ací a la ciutat de Sant Jordi no es pot transitar pel 

camí ral perquè és tot ple de cossos morts”, o en descriure que “Ciprés es vestí una 

jornea de domàs blanc que Tirant li havia donat amb una creu de Sant Jordi brodada”. 

El Tractat de cavalleria, de Bernabé Assam, del segle XV, que descriu com era 

la cerimònia d’investidura dels cavallers, reprodueix les paraules de l’oficiant: “Déus e 

Sant Jordi te faça bon cavaller”. 

El pensament, llibre escrit per Pere Joan Ferrer, és un encès elogi de la vida 

cavalleresca. L’autor adreça una curiosa pregària a Sant Jordi quan és temptat per una 

dama imaginària que es diu Amor. Ferrer la rebutja invocant Sant Jordi, per poder-se 

dedicar plenament a la milícia. 

Un altra obreta L’Espill, manifest del vescomte de Castelló escrit el 1518, fa 

menció de la capella de Sant Jordi a Castellciutat. I un altre Espill, de major interés 

literari, conegut també com el Llibre de consells o Llibre de les dones, obra poètica de 

Jaume Roig de mitjan segle XV, conté uns quants versos dedicats al màrtir com els que 

hem citat al començament d’aquest punt. 

 

 

Fonts arqueològiques  

 

 Aquest estudi històric es pot completar amb la informació procedent de ciències 

com ara l’arqueologia que, aporta dades importants que cal tenir en consideració. 

A Palestina, a l’església de Shaka és possible trobar una inscripció que diu que 

en aquell lloc, l’any 363, es bastí un santuari sobre les runes del temple del sant 

victoriós i màrtir sant Jordi i dels seus companys, construït amb les almoines del Bisbe 

Tiberi. Això significa que el temple en runes esmentat hauria estat construït molt poc 

després de l’any 303, data de la mort per martiri de sant Jordi. 

 Un antic temple pagà d’Ezra, a Síria, va ser transformat en església cristiana amb 

aquesta inscripció: “El lloc de cita dels dimonis s’ha convertit en casa del senyor […] 

Joan, fill de Diomedes, […] ha col·locat la preciosa relíquia del sant victoriós i màrtir 

Jordi, [..] l’any 410. 
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 També de gran valor iconogràfic és la pintura del segle V-VI feta sobre una 

columna del monestir de Baovit, a Egipte. Molt interessant també és el relleu calcari 

existent en el mateix monestir que ens mostra a sant Jordi a cavall occint una serp i és 

tractaria d’una de les representacions més antigues de sant Jordi eqüestre. 
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LA LLEGENDA DE SANT JORDI I EL DRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La devoció del sant a Catalunya i Aragó es remunta al segle X i s’havia propagat 

ràpidament a rel de la batalla d’Osca en la qual Pere I, segons conta la tradició, amb 

l’ajuda del sant guerrer va donar mort a quaranta mil sarraïns. Aquesta comunitat 

construiria un convent, un hospital i una casa d’oració i de beneficència en les 

muntanyes de Coll de Balaguer. L’Ordre va ser confirmada per el Papa Gregori XI en 

1373 i cap a finals d’aquest segle, Martí I l’Humà la vincularia amb l’Ordre de Santa 

Maria de Montesa. Arribat a aquest moment hem de fer un punt d’inflexió per a 

recordar una de les llegendes sobre sant Jordi que és coneguda sobretot a la zona de 

l’Alcoià. Segons aquesta, l’any 1276 el moro Al-Azrak (traduït per el Blau, ja que tenia 

els ulls d’aquest color) intenta conquerir de nou la ciutat d’Alcoi i inicià el setge. Quan 

la cosa ja semblava perduda per als cristians, sant Jordi aparegué separant les muntanyes 

amb les mans i els fills de la mitja lluna van haver d’anar-se’n espaordits. Des d’aquell 

dia, evidentment, els alcoians han rendit culte a sant Jordi Matamoros, el qual els va 

salvar dels musulmans. Aquest relat, igual que succeeix en la batalla d’Osca i en la del 

Puig la qual es representa al Retaule del Centenar de la ploma que analitzarem a 

continuació, es fa servir de la intervenció d’un personatge especial, en aquest cas sant 

Jordi, per a combatre alguna adversitat. És per això que no ens ha de sorprendre que 

sant Jordi començara a aparèixer en nombroses batalles per a ajudar els reis cristians i, 

per tant, les intervencions miraculoses del sant es multiplicaren considerablement.  
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 Aquesta expansió del culte a sant Jordi, com un model de cavalleria en la lluita 

contra els infidels, es va arrelar amb força en les nostres terres sobretot després de les 

primeres croades moment a partir del qual es crearen diferents ordes i confraries per 

designació reial baix l’advocació del sant. Així, trobem el primer exemple en l’Ordre de 

San Jordi d’Alfama fundada el 2 de setembre de l’any 1201 per el rei Pere II que va 

cedir el desert d’Alfama, prop de la ciutat de Tortosa, al català Joan d’Almenara i al 

subdiaca Martí Vidal, amb la finalitat de garantir la seguretat de les estratègiques 

posicions arravatades als musulmans. Altres ordes de sant Jordi foren la dels Cavallers 

de Terol, l’existència de la qual està constatada l’any 1263, ja que eixe mateix any, 

Jaume I concediria a l’Orde cinquanta sous anuals i entre les milícies valencianes 

destaca la de la Companyia del Centenar del Gloriós Sant Jordi o del Centenar de la 

Ploma, l’origen de la qual es remunta al 3 de juny de l’any 1365 per part de Pere IV, 

encara que alguns historiadors han volgut veure la seua fundació en temps de Jaume I. 

 A banda de les llegendes guerreres són moltes més les històries que circulen 

sobre la vida d’aquest sant. Quan parlem de la vida real de sant Jordi sempre es fa 

constar la dificultat d’ampliar-ne els coneixements degut a no haver-se conservat l’acta 

martyrium original. A més allò que no diu la història ho diu la imaginació popular ja 

que són molts els pobles que arriben a mitificar uns fets o uns personatges que fa seus. 

Com més gran és el personatge, com més impacte han produït uns esdeveniments, més 

es magnifiquen, i naixen, així, les explicacions llegendàries. 

 Els cristians primitius, els que vivien en les comunitats de l’orient de l’Imperi 

Romà, descriuen, a la seua manera, molt fantasiosa i amb una gran quantitat de símbols, 

per fer-los més comprensibles, conceptes teològics i filosòfics que després no sempre 

s’han sabut interpretar correctament. A la mateixa vegada assumeixen tradicions 

vingudes de fora del cristianisme i les incorporen al seu culte. 

 D’aquesta manera és com pren forma la llegenda més antiga i més estimada per 

les esglésies orientals, la passio o martyrium. Aquesta arranca de les diverses versions 

de les actes apòcrifes que narren el martiri de sant Jordi i descriu els turments a què va 

haver d’enfrontar-se el sant per haver-se negat a obeir l’edicte de l’emperador 

Dioclecià. En realitat, aquesta Passio no és tant un elogi de sant Jordi com una 

descripció de la crueltat de la repressió que exerciren els romans contra els cristians. La 

utilització del recurs sistemàtic del miracle per superar tots els turments, i la mateixa 
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extraordinària durada del martiri, set dies o set anys, són proves suficients per veure que 

la finalitat del relat no és fer una descripció històrica fidel. En tot cas, aquesta llegenda 

comparteix els ingredients clàssics de les epopeies històriques i llegendàries i que, 

alhora, evoca condicions històriques reals. 

 Les escenificacions del martiri del sant solen ser bastant estranyes i no totes 

procedeixen del mateix text. El Retaule de Sant Jordi (vers 1430) de Bernat Martorell, 

està compost per quatre taules on es descriuen els turments als que es va veure sotmés el 

sant amb un gran detallisme així com el Retaule del Centenar de la Ploma que també es 

serveix d’aquesta llegenda per a escenificar les escenes del martiri i de la decapitació de 

sant Jordi. Contràriament les escenes del retaule de sant Jordi de Xèrica (vers 1420-

1423) són fàcilment identificables amb allò que conta Iacobus de Voragine en la segona 

part de la Llegenda Àuria (a qui dedicarem més temps al parlar de la llegenda de sant 

Jordi i el drac) i aquestes ocupen les cinc escenes dels carrers laterals. 

 

 
Dos de les taules del Retaule de sant Jordi (vers 1430). 

Bernat Martorell. Museu del Louvre. 
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 Finalment és en l’anomenada Llegenda àuria on es descriu la lluita de sant Jordi 

contra el drac per alliberar a la princesa que és a punt de ser devorada, llegenda que es 

presenta com un punt imprescindible en aquest treball. Iacobus de Voragine, nom amb 

que és conegut Jacopo de Varezze, dominic i arquebisbe de Gènova, la va divulgar l’any 

1264. Aquesta llegenda va ser l’encarregada de difondre la imatge d’un sant Jordi 

fantàstic, que es va convertir en model ideal d’una època cavalleresca i guerrera. 

 Aquesta conta la història de Jordi originari de Capadòcia que servia l’exèrcit 

romà amb el grau de tribú. La casualitat d’un viatge el va portar un dia a Silene, a la 

província de Líbia. En un llac proper a aquesta vila, hi havia un drac. El drac era tan 

ferotge que, si s’acostava a les muralles de la vila, amb el seu alè acabava amb la vida 

de tots els qui eren a la porta de la ciutat. Per calmar un poc la ferocitat del monstre i 

impedir que anihilara tot el poble, els vilatants es posaren d’acord en oferir-li cada dia 

dues ovelles. Però, molt prompte el nombre d’ovelles disminuí tant que hagueren de 

lliurar-li una ovella i una criatura humana. Ho feien a sorts; cap família no estava 

exempta. I quan ja quasi tots els joves de la vila havien estat devorats, el mateix dia de 

l’arribada de sant Jordi, la sort havia designat com a víctima la filla única del rei. 

 El rei, que ja era vell, va suplicar: “Preneu el meu or i el meu argent i la meitat 

del meu regne, però deixeu-me la filla perquè li puga estalviar d’una mort tan 

horrorosa”. Però el poble, furiós, li va respondre: “Vas ser tu, rei, qui va fer l’edicte, i 

ara que per culpa teua els nostres fills han mort, ¿vols que la teua filla escape de la llei? 

No. Ha de morir com els altres, o si no calarem foc a casa teua”. El rei acceptà allò que 

li demanava el seu poble i, amb els ulls plens de llàgrimes, va dir a la seua filla: “Dolça 

nina, que faré de tu? No podré veure les teues noces, ni convidar-hi els prínceps de tot el 

país, ni guarnir el palau de perles, ni sentir el so alegre d’orgues i tambors. En compte 

de tot això, he d’enviar-te al drac, perquè et devore”. La jove va rebre la benedicció del 

seu pare i va eixir de la vila cap al llac, on l’esperava la fera. Sant Jordi, que passava per 

allí, en veure la princesa plorant desconsoladament li preguntà què li passava. Ella el va 

advertir que fugira si no volia morir de la mateixa manera espantosa que moriria ella. 

Però sant Jordi li va insistir i la jove li explicà la història. Sant Jordi la va consolar 

dient-li que no patira, que ell la salvaria. Però ella li replicà que no, que amb un sol que 

morira ja n’hi havia prou. 
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 Mentre que ells parlaven, el drac va traure el cap del fons de l’aigua de l’estany. 

Tota tremolosa, la jove cridà: “Vés-te’n, senyor, vés-te’n de pressa”. Però, de sobte, 

Jordi va muntar al seu cavall, s’armà amb la senyal de la creu i escometé valentament el 

drac que se’ls acostava. Brandant la llança i encomanant-se a Déu va ferir la bèstia i el 

va fer caure. Aleshores, li va dir a la jove: “No tingues por i posa el teu cinyell al voltant 

del coll del drac”. La princesa així ho va fer i s’endugueren el drac cap a la vila. 

 En veure’ls, els vilatants començaren a fugir atemorits, convençuts que el drac 

els devoraria, però sant Jordi els va fer una senyal perquè s’aturaren i els va dir: “No 

tingueu por, perquè el Senyor m’ha permés deslliurar-vos de les atrocitats del monstre. 

Creieu en Crist, rebeu el baptisme i jo mataré el drac”. Aquell mateix dia vint mil 

homes i un bon grup de dones i xiquets foren batejats. I sant Jordi, amb l’espasa, matà el 

drac, que va ser portat fora de la vila en un carro tirat per quatre parelles de bous. El rei 

va fer alçar, en honor de la Mare de Déu i de sant Jordi, una església immensa, en la 

qual hi havia una font, i l’aigua que queia curava totes les ferides. També va oferir al 

sant una bona quantitat d’argent, però Jordi el va repartir tot entre els pobres. Abans 

d’anar-se’n, sant Jordi, va ensenyar al rei quatre coses: a tenir cura de l’església de Déu, 

a honorar-ne als sacerdots, a assistir als oficis divins i a tenir sempre un record per als 

pobres. Després, amb una abraçada, el sant s’acomiadà del rei. 

 Altres autors expliquen aquesta història d’una altra manera. Diuen que just en el 

moment en què el drac anava a devorar la jove, sant Jordi va fer la senyal de la creu, es 

llançà damunt i el va matar d’un sol cop. És una llegenda pròpia de la societat 

cavalleresca, que florí a l’edat mitjana i que donà lloc a les anomenades novel·les 

corteses, en les quals la història importa menys que les aventures màgiques i amoroses. 

Aquesta que hem explicat és la llegenda més emblemàtica de totes, i de la qual arranca 

la imatge del sant més coneguda i universal, però de la llegenda de sant Jordi hi han 

altres versions. 

 La llegenda de Iacobus de Voragine és una versió d’una gran riquesa plàstica 

que recorda els grans herois de la mitologia antiga que també lluiten contra el mal. 

Aquest tema de la lluita contra el drac i la posterior alliberació de la princesa ja es 

nomenava a la llegenda grega de Perseu i Andròmeda, i aquest Perseu grec és a la 

vegada una variant de la divinitat egípcia Horus, el qual es representa a cavall travessant 

amb la seua llança un cocodril. Si ens detenim per uns instants en analitzar algunes de 



 15 

les històries de la mitologia grega ràpidament ens adonem de les similituds que 

s’estableixen en la llegenda del nostre sant guerrer. Per una banda, com hem comentat 

abans, ens trobem amb la història de Perseu. Fill de Dànae i Júpiter són moltes les 

empreses a què es va veure sotmés. Especialment interessant per a nosaltres és 

l’enfrontament amb el drac marí per alliberar Andròmeda. Per un altra banda són també 

molt interessants la lluita de Belerofonte en intentar matar la quimera (ésser monstruós 

que es sol representar amb el cap d’un lleó, el cos d’una cabra i la cua d’una serp) i el 

combat de Teseu i Ariadna, filla del rei Minos, qui el va ajudar a matar el minotaure i, a 

més, a aquest se’l sol representar en actitud victoriosa al costat del monstre sense vida. 

No hem d’oblidar tampoc la lluita d’Apol·lo contra la serp pitó en la mitologia romana 

ni els precedents germànics. Efectivament, en la mitologia germànica i escandinava, la 

llegenda de Sigfrid, que mata el drac i desperta Brunilda, la valquíria, d’un somni 

màgic. A més, Sigfrid esdevé invulnerable en banyar-se amb la sang del drac. 

 

 
Perseu alliberant Andròmeda ( 1513-1515). Piero di Cosimo. Uffizi. 

 

 La imatge de sant Jordi ha estat reproduïda abundantment. Artistes de tots els 

temps l’han representada, principalment a la pintura i l’escultura destacant noms tan 

reconeguts com els dels pintors Huguet, Martorell, Dürer, Van Eyck, Della Robbia, 

Carpaccio, Rafael, Tintoretto, Rubens, Velázquez, Goya i, més modernament 

Kandinsky o Dalí i entre els escultors alguns noms com Pere Joan, Lucca della Robbia, 

Salzillo, etc. Aquesta increïble quantitat d’imatges és una conseqüència lògica de 

l’extensió i l’arrelament de sant Jordi i, a més, no es centra sols en l’art religiós, sinó 

que es presenta en totes les facetes de l’art civil i, per tant, trobem el sant tant a les 
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esglésies com als palaus, les places o a qualsevol racó d’una població. Els artistes han 

interpretat sant Jordi de maneres ben diferents influïts per la seua visió personal o per 

l’època en la que vivien però, totes les obres mostren uns trets característics que les 

defineixen. A continuació, recolzant-nos en els personatges protagonistes de La 

llegenda àuria analitzarem aquestes figures així com els trets iconogràfics amb què es 

solen representar. 

 

 

SANT JORDI 

 

 Les primeres representacions que hi ha del sant són pròpiament de caràcter 

religiós. L’obra havia de desvetllar la devoció. Per això, les primeres manifestacions 

artístiques de sant Jordi tenen a més del seu valor artístic un valor conceptual. Sant Jordi 

solia aparéixer dempeus o assegut, com un jove oficial de l’exèrcit romà. La cuirassa 

romana, el faldellí, l’espasa i el rostre d’adolescent són els trets principals del 

personatge pictòric. En aquests casos, sant Jordi és el sant i prou, un jove adolescent 

amb una expressió elegant. És com el trobem a l’art bizantí, als mosaics, a les icones i 

als díptics d’ivori de les esglésies cristianes de l’Europa occidental. En aquests tipus de 

imatges és freqüent veure’l aureolat. L’aurèola és el símbol inequívoc del seu caràcter 

sagrat i la seua representació formal pot anar des del cercle compacte, de vegades un 

poc flamíger amb detalls radials que es ramifiquen, fins a un senzill anell metàl·lic, 

passant per les formes cruciformes característiques de l’estatuària de Crist. La forma 

el·líptica de l’aurèola es correspondria amb la seua denominació. El vocable clipeus 

(aurèola) fa referència a l’escut, és a dir, a la protecció i presenta com a antecedents més 

directes les obres romanes dels últims segles del Imperi (alguns historiadors com Rosa 

Alcoy el vinculen fins i tot amb l’escut d’Alexandre el Gran). A més, el món hel·lènic 

també aporta una interpretació mítica inspirada en les armes defensives d’Aquil·les i 

Eneas. És precisament aquest concepte de protecció el que millor es presta per a una 

analogia religiosa: la protecció divina dels escollits. 

 Si a les medalles romanes trobem el cap de l’emperador rodejat per una aurèola 

circular, com atribut de la seua divinitat, el món cristià aprofitaria aquesta iconografia 

bizantina i romana de manera que Crist, la Mare de Déu, els àngels i els sants es 
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vestirien sempre el cap amb aquesta aurèola que respon a una idea de triomf, divinitat, 

santedat i protecció. 

 La iconografia de sant Jordi ofereix nombroses variacions. Si la nostra font 

iconogràfica és La llegenda àuria les solucions a les que podem arribar són també molt 

variades. D’aquesta manera, a l’hora de representar el combat entre sant Jordi i el drac 

s’estableixen dos instants diferents: 

— Sant Jordi a cavall lluitarà amb la llança contra el drac en camp obert. 

Immediatament després el monstre derrotat serà portat a les portes de la ciutat nugat per 

el coll. Sols quan els habitants de la vila i el rei siguen batejats el sant els lliurarà 

definitivament del drac. Per tant el drac continua constituint una amenaça evident 

després del primer combat del sant. 

— Segons el text de Iacobus de la Voragine, “Sant Jordi, en presència de la 

multitud va desembeinar la seua espasa, i amb ella va donar mort al drac, el cos del 

qual, arrossegat per quatre parelles de bous es va portar fora de la població a un lloc 

considerablement distanciat”. Si es té en compte aquesta versió de la llegenda, la 

utilització de l’espasa correspon al moment de la narració posterior a la conversió que, 

malgrat tot, les imatges medievals fusionaren molt a menut en una única seqüència.  

 Ramon Llull al llibre de L’ordre de cavalleria (1879) afegeix un valor superior a 

l’espasa al advertir la seua forma de creu ja que el cavaller ha d’acabar amb els enemics 

de Crist. Malgrat tot, la diversitat en l’elecció de l’espasa o la llança és molt gran 

 Una de les imatges més prodigades de sant Jordi és la del sant a cavall però a 

partir del segle XV la figura a peu comença a ser freqüent. Fins a aquest moment les 

representacions del sant lluitant contra el drac per alliberar la princesa mantenen 

l’esperit històric de la iconografia bizantina en la qual sant Jordi apareix amb altres 

sants guerrers o en solitari, sempre en peu junt amb el seu escut i les seues armes. Quan 

es mostra el combat a peu es pot arribar a confondre amb sant Miquel, si no parem 

atenció a les ales del arcàngel.  

 Bernat Martorell també introdueix la figura completa de sant Jordi a peu en una 

de les taules del retaule de sant Pere de Púbol (1437-1442), on pareix amb la llança i 

l’espasa. El taller de Martorell utilitza també aquest model del sant en una menuda taula 

conservada en el Museu Diocesà de Barcelona, encara que en aquest cas l’arma destaca 

és la llança. Després de Martorell li arriba el torn a Huguet el qual en el retaule de sant 
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Antoni Abat (obra destruïda l’any 1909) va compondre una renovada imatge de sant 

Jordi, frontal i estàtica que s’imposa sobre un drac de menudes dimensions. Cal fer 

referència al fet que Huguet incorpora per primera vegada en la pintura catalana la 

destral com a principal arma defensiva del personatge alhora que al·ludeix a l’espasa 

com un arma que es manté enfundada. 

 La destral és un element poc freqüent en la iconografia del sant. La gran majoria 

de les vegades el combat contra el drac té lloc a cavall, mentre que la destral era un 

arma més característica dels combats a peu. Segons alguns autors, com Rosa Alcoy, 

quan el que es requeria era una imatge de sant Jordi estàtica, allunyada de la dinàmica 

del combat la destral cavalleresca afegia seguretat i elegància. Malgrat tot, quan es 

tractava de lluitar a peu, l’espasa constituïa la millor alternativa.  

 Actualment quan algú pensa en Sant Jordi ràpidament se l’imagina com un 

guerrer a cavall. Aquesta és la imatge més repetida i més popular. A més, el cavall, 

sempre blanc, és un record de tradicions perses molt antigues (la Capadòcia estava 

impregnada d’influències perses) per a les que el blanc era el color dels cavalls sagrats.  

 Altres atributs del sant que es repeteixen en les seues manifestacions són 

l’armadura de cavaller, el casc, l’escut amb una creu estampada i una bandera blanca 

amb una creu roja (normalment s’introdueix com un element adherit a la llança que el 

sant utilitza per a matar al drac). Malgrat tot, la vestimenta del sant també pot presentar 

diferents variacions. 

 

 

LA PRINCESA 

 

 La princesa apareix sempre com una jove exposada a la mort i abillada amb les 

seues millors vestidures. En ocasions, sobretot en el plantejament gòtic, sembla que va 

vestida de núvia però el seu destí no pot ser el matrimoni amb el cavaller sinó la 

conversió d’un poble infidel al Déu cristià. És tracta d’una cerca constant d’un bé, per 

tant, el resultat de la lluita no pot interpretar-se al marge dels valors religiosos. Des de 

l’antiguitat les ciutats havien sigut simbolitzades per figures femenines, generalment 

representades armades militarment amb cascos, escuts, espases i llances. Però en l’Edat 

Mitjana aquesta representació es despaganitzaria de manera que la figura de la donzella 
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deixaria de simbolitzar una divinitat protectora per a quedar com una simple 

personificació de la ciutat en qüestió.  

 En La llegenda àuria la princesa, tanmateix, no actua com un simple testimoni. 

Ella també és protagonista de l’acció que acabarà dignificant al cavaller i, a més, 

vendria a ser una espècie de tribut a la glorificació del sant. Aquesta funció testimonial 

seria assumida més bé per els habitants de la ciutat assetjada pel drac. En la taula de 

Sant Jordi i la princesa (1459-1460) de Jaume Huguet, que posteriorment analitzarem 

amb més profunditat, la princesa apareix en el moment que li fa una ofrena a sant Jordi. 

Els dos personatges apareixen amb uns turbants ricament decorats amb perles i pedres 

precioses. Aquesta equivalència de la corona femenina i la masculina aproxima 

gràficament als dos personatges. La jove apareix recolzada en un escut ple 

d’inscripcions que vindria a ser un monument a la cavalleria. Sant Jordi ha de convertir-

se en un símbol del bon cavaller, és a dir, el cavaller cristià que ha de ser coronat per la 

dama-princesa al finalitzar la seua victòria. No hem d’oblidar que ella li ofereix una 

recompensa condicionada per el sentit de la seua lluita: després de la cruel victòria sobre 

el mal es reivindica l’esforç sobrehumà realitzat per el protagonista (la Mare de Déu i 

els àngels li van donar al sant l’escut i el casc per tant s’ha d’admetre que les armes de 

sant Jordi són les armes de la llum celestial) i la princesa és protagonista directa en 

aquest intent de remarcar els nexes d’unió amb la divinitat i el cavaller. 

  

 

EL DRAC 

 

Independentment de l’acció que es trie per a representar el drac és l’antagonista 

ineludible de la història. El drac als peus de sant Jordi és la garantia del reconeixement 

del personatge i la contrasenya que ens descobreix el poder del cavaller. El drac, per 

tant, és un dels principals atributs iconogràfics del sant i la seua representació també 

respon a un model que s’ha repetit de forma continuada. Així sol presentar-se’ns un 

drac d’unes dimensions considerables i amb una aparença física que mescla la d’alguns 

animals especialment agressius i perillosos. La pell, normalment de color verda, grans 

ales i una cua, que des de l’Edat Mitjana, acaba en forma de dard són algunes de les 

característiques d’aquest monstre. 
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Aquest drac o monstre és universal i està present en tots els temps i en totes les 

cultures. En un principi tenia una funció simbòlica, vinculada amb el sagrat i és 

representava com un dimoni intermediari que permetia als humans entrar en contacte 

amb el món més sagrat. Totes les societats antigues són civilitzacions agràries, properes 

a la natura, i no és estrany que hi sorgesca tota una imatgeria d’éssers fantàstics i 

monstruosos extrets de la zoologia i que més tard poblarien l’univers de l’occident 

cristià. En efecte, l’occident cristià s’inspirarà en aquesta animalogia mítica de les 

cultures anteriors dotant-la ara d’un sentit religiós. Els monstres expressen la força del 

Totpoderós com més increïbles pareixen, però, a més, tenen un significat moral, que 

instrueix sobre virtuts i vicis; o al·legòrics, que simbolitza realitats sobrenaturals a 

través de les seues formes i els seus comportaments. Entre els segles XIII i XV alguns 

teòlegs realçaran el que separa al ser humà de la resta dels animals. La bestialitat, per 

tant, es vincula amb el diable, la imatge del qual va transformant-se progressivament: li 

creixen banyes, cua, abundant pèl, etc. 

A partir del segle XIII comencen a difondre’s per Europa els famosos bestiaris 

que descriuen simbòlicament animals reals i imaginaris per transmetre una ensenyança 

moral i/o religiosa. Aquestos llibres tingueren un gran impacte en la imaginació dels 

artistes medievals i així l’ornamentació de manuscrits i edificis religiosos es poblà 

d’animals fabulosos. 

El drac, del llatí draco, i aquest del grec drakon, escurçó o serp, no és una 

invenció medieval com estem comentant, sinó que té un passat remot que l’emparenta 

amb les civilitzacions sumèria, egípcia i xinesa. La seua universalitat en el temps i en 

l’espai permet concebre’l com un arquetip d’un inconscient col·lectiu, amb un camp 

extens de significacions. La imatgeria medieval torna a elaborar la figura del drac a 

partir de tres fonts distintes: la mitologia germànica, el món grec i romà i la cultura 

eclesiàstica. La seua forma sofrirà una evolució amb el pas dels segles però sempre es 

presentarà com un ser molt poderós, de considerables dimensions i que es capaç de 

produir una gran fascinació per la seua raresa. Un curiós exemple el trobem en 

l’Apocalipsi del Beat de Liébana en què es representa una bèstia de set caps sense ales 

ni potes i amb forma de serp. 

En el seu origen el drac pogué representar les forces materials del cosmos, el 

caos que cal ordenar però per als cristians és un aliat de les forces del mal. La 
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representació d’aquest drac com un símbol del mal i de les tendències demoníaques 

sovint és mencionat per els autors clàssics i per la Bíblia que el descriuen aportant 

algunes dades interessants sobre el seu caràcter i les seues costums. Alguns el descriuen 

amb un cos de serp amb ales, altres, en canvi, el fan terrestre amb una enorme cua, igual 

que la dels cocodrils, com un element de destrucció; també pot volar i s’alimenta de la 

sang dels animals que mata. Són molts els que atribueixen als dracs propietats 

simbòliques com ara ser uns éssers forts i vigilants, amb una gran capacitat visual 

(pareix ser que el seu nom deriva de la paraula grega dercein, veient). És per aquest 

motiu que en moltes ocasions els converteixen en guardians de tresors i castells, com 

per exemple en els contes tradicionals en els que la protagonista principal sol estar 

segrestada en un palau llunyà vigilat per un terrorífic drac que llança foc.  

 

 
Apocalipsi del Beat de Liébana (1086). Catedral de Burgo de Osma. 

 

Els Bestiaris medievals recullen alhora un variat catàleg de les maldats del 

monstre: amb la cua mata a colps el qui se li acosta, com la serp, enrosca les seues 

víctimes fins a l’asfixia, devora llepant amb la seua llengua, etc. és un animal de 

malson: infecta amb el seu alé els llocs on viu (com ocorre en la Llegenda), devasta 
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terres, atemoreix als camperols, exigeix el sacrifici d’innocents verges, etc. No queda 

per tant cap altra solució sinó matar aquest dimoni odiós, com ho fa l’heroi Rakch en les 

antigues llegendes perses, Perseu en la mitologia grega o sant Jordi en el cristianisme. 

El drac, per tant, és l’adversari natural de l’heroi, del cavaller o del sant. 

La imatge de sant Jordi cavalcant sobre un cavall blanc que ens descriu La 

llegenda àuria sota el qual s’adverteix la figura d’un enorme drac que es trepitjat s’ha 

convertit en una de les més emblemàtiques. Malgrat tot, i recordant allò que hem 

comentat sobre el sant Jordi Matamoros d’Alcoi no hem de passar per alt que l’estudi de 

la iconografia ens mostra la transfiguració del sant Jordi mata-dracs en un sant Jordi 

matamoros. Aquesta transformació s’opera en la iconografia jordiana a Alcoi a final del 

segle XVIII i començaments del XIX. El drac que forma part també de la iconografia 

tradicional d’Alcoi té com a base no un combat contra la bèstia mítica, sinó contra els 

moros, per tant, la iconografia més tradicional és ací desplaçada per una nova versió 

localista on el drac es metamorfoseja en un grup de moros que jauen vençuts i ferits als 

peus de sant Jordi. 

 



 23 

LA LLEGENDA DE SANT JORDI I EL DRAC 

A LA CORONA D’ARAGÓ 

 

 

 

 

 

 

 Durant la Corona d’Aragó es va mantindre una constant demanda de productes 

artístics el que va contribuir en l’expansió de l’anomenat estil Internacional, síntesi 

d’influències florentines i franco-flamenques, que, entre altres, també es va establir en 

els regnes catalano-aragonesos proporcionant resultats sorprenents. A més, la liberalitat 

de l’època permetia que les novetats i els artistes viatjaren d’uns centres a altres sense 

sofrir cap rebuig per ser estranger o per representar una cultura diferent a la pròpia. La 

pintura catalana assoleix, per tant, en aquest temps un dels moments més culminants de 

la seua història. 

 Marçal de Sax es va establir a València el 1390. Encara que és possible que 

arribara a nacionalitzar-se valencià, ja que si bé el 1396 encara se l’anomenava pictor 

alemany, a partir de 1399 els documents al·ludeixen a ell com “pintor de València”. 

L’estima que sempre va sentir la ciutat per ell es demostra amb la sèrie d’atencions que 

es van tenir amb ell el 1410, quan va estar molt malalt i en la misèria els Jurats van 

decidir de prestar-li ajuda per tractar-se d’un pintor “molt loat de ses obres i doctrines 

donades a molts de sa rat”. El més important dels retaules atribuïts a Marçal de Sax i el 

seu taller és l’impressionant Retaule de Sant Jordi, procedent de la Confraria de 

Ballesters del Centenar de la Ploma en el qual el mestre alemany demostrà un sentit 

narratiu agut, expressant-se amb desimboltura i dinamisme.  

 Segons alguns historiadors el nom de la Companyia Centenar del Gloriós Sant 

Jordi té dos motius: en primer lloc estava constituïda per cent ballesters, que formaven 

la guàrdia especial de la senyera de la ciutat de València i, a més, estava sota 

l’advocació d’aquest sant. La missió de la Companyia era, com ja hem comentat, 

l’escorta i la defensa de la senyera sempre que aquesta haguera d’eixir de la ciutat i, en 
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temps de pau, l’escoltaven en processons i desfilades reials. El 1371 apareix la 

Confraria del Centenar de la Ploma, fundada també per Pere IV el Cerimoniós, sota 

l’advocació de sant Jordi. 

 Aquesta milícia tenia un gran arrelament popular, ja que estava integrada per 

joves procedents de les classes baixes. Els seus membres vestien una dalmàtica blanca, 

amb dues creus roges de sant Jordi, l’una sobre el pit i l’altra sobre l’esquena, i tot 

protegit per una cota de malla. Al cap, portaven un espectacular casc adornat amb una 

ploma d’arlot (motiu que va servir perquè el caràcter irònic dels seus conciutadans 

posara a la companyia l’humorístic nom de Centenar de la Ploma). Aquesta vestimenta 

seria la mateixa en la que generalment es presenta a sant Jordi en les diferents 

representacions plàstiques. Per tant, els distintius de la Companyia del Centenar de la 

Ploma són els mateixos que els del seu sant patró: la senyera, la creu roja i la ballesta, 

encara que en moltes ocasions, com ja sabem, aquesta es substituïda per altres armes 

com ara l’espasa o la llança. 

 Les festes populars han sigut sempre un dels escenaris més importants perquè els 

diferents grups socials puguen legitimar i implantar el seu poder polític i cultural. Per 

tant, no ens pot sorprendre que fóra en les processons i desfilades on els ballesters 

desplegaven tots els seus recursos. Sobretot, la seua presència destaca en les 

manifestacions publiques de dues dates emblemàtiques com són el Nou d’Octubre, 

festivitat commemorativa de la conquesta de la ciutat de València i el 23 d’abril, diada 

de sant Jordi. La celebració d’aquestes processons civico-religioses es va establir pels 

acords del Consell General de la Ciutat entre els anys 1338 i 1343, fet que fa evidenciar 

la gran antiguitat d’aquestes tradicions a la vegada que expliquen l’abundant pintura 

gòtica valenciana amb el tema del sant. En aquest mateix sentit, hi ha constància de 

l’assistència del Centenar a altres actes extraordinaris d’aquella època, com ara les 

exèquies de Martí I l’Humà, d’Alfons el Magnànim, etc. Malgrat tot, l’extinció de la 

Companyia del Centenar de la Ploma es va produir amb l’abolició dels furs dels 

valencians per part de Felip V, l’any 1711, representant a partir d’aquest moment un 

paper simplement testimonial. 

 l conegut retaule de Sant Jordi o del Centenar de la Ploma procedeix amb tota 

probabilitat de l’església de sant Jordi de València, antigament a la plaça del mateix 

nom i hui plaça de Rodrigo Botet. El retaule de sant Jordi és el conjunt més ambiciós 
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realitzat fins aleshores en València i té una estructura de sis metres i mig d’alçària per 

cinc metres i mig d’amplària. Conté més de trenta taules amb diferents escenes, a més 

de la gran quantitat de figures sagrades representades als entrecarrers i les polseres. 

Segons els experts, el retaule va ser realitzat durant els primers anys del segle XV. 

Encara que amb caràcter aproximatiu, la datació ens interessa, ja que l’any 1413 sant 

Vicent Ferrer havia pronunciat un sermó a València titulat Panegiric de sant Jordi, per 

celebrar la seua festivitat i, malgrat que no podem conèixer el sermó del pare dominicà, 

tal volta, Ferrer va utilitzar el tema de les taules més destacades d’aquest retaule per 

recolzar el fil argumental del seu sermó1.  

 D’aquesta manera, el carrer central està format per tres taules de gran mida que 

representen la Mare de Déu amb el xiquet i la Trinitat coronada per àngels, sant Jordi en 

la Batalla del Puig i sant Jordi lluitant contra el drac. Efectivament, segons la tradició 

sant Jordi havia estat vist ajudant Jaume I en la decisiva Batalla del Puig, que obria les 

portes de la ciutat de València a l’exèrcit cristià. De la mateixa manera que segle i mig 

abans havia estat vist ajudant els francs en la Batalla d’Antiòquia. Aquell tema clau per 

als piadosos cristians valencians va ser seleccionat per a il·lustrar una de les taules 

centrals. Tot l’expressionisme, dinamisme i sentit narratiu propi de l’art germànic 

s’aprecia a l’impressionant taula on es representa la Batalla del Puig. L’exèrcit de Jaume 

I és ajudat pel mateix sant Jordi, vestit amb la dalmàtica i l’adorn de plomes del 

Centenar, que ataca amb la seua espasa al rei moro, paralitzat per les llances del rei i 

d’altres cavallers. Jaume I muntat en un cavall blanc cobert amb els colors de la 

senyera, vesteix una armadura molt realista. La resta dels guerrers estan clarament 

caracteritzats per les armadures que vesteixen els cristians i les vestimentes de brocat 

dels musulmans de l’època. 

 El moment representat intenta visualitzar tota la violència del moment culminant 

de la batalla: el moment en què, gràcies a la intervenció del sant, els cristians havien 

pogut arrancar de les mans dels moros la possessió del puig que obria les portes de la 

ciutat de València (una de les llegendes guerreres a les que ens hem referit 

anteriorment). La taula està pràcticament coberta per una bigarrada massa humana 

embrancada en la violenta acció. Aquesta violència arriba al seu clímax amb la imatge 

de sant Jordi traspassant el rostre del seu oponent moro amb l’espasa. Però el pintor no 
                                                 
  1  Carmen GRACIA (1995): Història de l’art valencià, València: Institució Alfons el Magnànim. 
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s’ha centrat només en la violència i ha tractat de cercar el major realisme en 

l’expressivitat de les figures. Els rostres estan sempre individualitzats i aquesta 

expressivitat, juntament amb l’alta qualitat del modelat, contribueixen a crear un efecte 

de realisme totalment inusitat en aquestes dates. 

 

 
Batalla del Puig. Retaule del Centenar de la Ploma. 

 

 Però no tot en el retaule és violència i crueltat i un dels aspectes pels quals 

podem considerar aquesta obra com un exemple plenament representatiu de l’estil gòtic 

internacional és la seua capacitat d’alternar en una mateixa obra taules d’elegància 

cortesana i d’un refinament cavalleresc amb altres d’una despietada crueltat. En efecte, 

junt amb l’escena de la Batalla del Puig es representa també sant Jordi llancejant el drac 

per defensar la princesa, semblant una refinada escena inspirada en un novel·la de 

cavalleries. El tractament d’aquestes figures és molt més refinat i elegant i es distancia 

d’escenes com la de la batalla i les setze taules narratives dels dos costats que 

representen la vida i el martiri del sant.  

 Així, el cavall blanc va ricament guarnit, i el sant vesteix una armadura fosca 

que destaca més nítidament la textura nacrada d’un cutis transparent. Aquestes qualitats 
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nacrades i transparents s’aconseguien mitjançant un complex procés tècnic. El pintor 

utilitzava un to rosat per al rostre, sobre una base de verds que produeixen l’ombreig, 

contrastant tot amb tocs de blanc per il·luminar determinats punts. El resultat era refinat 

i molt elegant i, en conjunt, la figura del sant es mostra perfectament adequada per lluir 

en un saló. 

Guarnit amb un delicat adorn de plomes i envoltat per una aurèola d’or és el perfecte 

company d’una princesa fràgil i delicada, elegantment vestida amb una roba de brocat 

amb cintura alta i manegues llargues. Aquest tipus de disseny estampat sobre fons d’or i 

minuciosament treballat amb punxó per realitzar els efectes de seda brocada és una 

tècnica característica dels retaules valencians de l’època, als quals confereix gran part 

de la seua riquesa. Amb aquesta vestimenta la princesa apareix amagada darrere d’unes 

roques i obre les mans amb admiració degut a la valentia mostrada per el seu protector.  

 

 
Taula central del Retaule del Centenar de la Ploma. 

  

 El retaule de Sant Jordi de Xèrica a més de ser un altre exemple important de les 

obres creades durant aquest període ens mostra de nou el combat de sant Jordi amb el 

drac del que ens parlava la llegenda àuria. Aquest retaule és anònim ja que la 

col·laboració de diferents pintors fa difícil definir la seua autoria. La majoria dels 
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experts s’inclinen cap al nom de Gonçal Peris un artista prolífic que es va formar al 

taller de Pere Nicolau i que, una vegada mort el seu mestre, va crear el seu propi taller. 

Peris va ocupar una posició destacada en el cercle de pintors valencians del gòtic 

internacional amb altres noms com ara el seu mestre Pere Nicolau, el seu germà Antoni 

Peris i Marçal de Sax al que ja hem estudiat. 

 Sobre el lloc que ocupava originàriament es manté la hipòtesi que estiguera a 

l’església de Sant Jordi de Xèrica, coneguda hui sota l’advocació de la Sang de Crist. 

Segurament el retaule presidiria l’altar major de la primitiva església gòtica a la qual 

estava dedicada. Poc temps després, l’edifici va sofrir varies transformacions, primer 

amb la reforma barroca a finals del segle XVII, i posteriorment en l’altar major un canvi 

neoclàssic, donant com a resultat la imatge que trobem en l’actualitat.  

 

 
Combat de sant Jordi i el drac. Retaule de Xèrica. 

  

 El retaule està format per tres taules independents que formen un tríptic. No s’ha 

conservat ni la pedrel·la ni el guardapols. En la taula principal se’ns mostra el combat 
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entre Sant Jordi i el drac. El sant apareix vestit amb una armadura d’argent sobre un 

cavall blanc i travessant al drac amb la seua llança. Atenta a l’escena ens trobem a la 

princesa, representada com una jove donzella, amb la ciutat i el rei al fons. 

 De la mateixa manera que veiem en el retaule del Centenar, en aquest també 

s’han representat algunes escenes del martiri del sant junt amb la Batalla del Puig de 

l’any 1237 en la què apareix Jaume I ajudat per el sant en la seua lluita contra l’exèrcit 

musulmà. El més curiós és l’aparició, junt amb les escenes del martiri dels dos carrers 

laterals, de la representació del moment en el que sant Jordi i la princesa arriben a les 

portes de la ciutat portant amb ells el drac seguint el relat de la Llegenda àuria. 

 La figura de Bernat Martorell dins del gòtic internacional és una peça cabdal de 

l’art català malgrat que no siga un artista suficientment conegut pel gran públic. Com 

sempre, política, societat i art han estat vinculats i el cas de l’art català d’aquest període, 

no és una excepció, i coincideix en un moment en que la Corona d’Aragó, tenia una 

presència notable en l’arc de la Mediterrània occidental. El transit de modes i estils 

pictòrics d’Itàlia i de l’entorn del papat d’Avinyó, vers la franja mediterrània de la 

Corona d’Aragó, era fluid. Es tenia el suficient poder econòmic per fer encàrrecs 

importants als artistes. De manera que aquests podien tenir els seus tallers participats 

per varis artesans i artistes. Aquesta situació generà un marc que facilità la creació, 

gràcies a les possibilitats econòmiques de l’Església i l’aristocràcia catalana de l’època, 

i gràcies al nivell de comunicació i d’intercanvi d’idees i experiències que van florir a la 

Baixa Edat Mitjana i que esclatarien en el Renaixement. 

 Al igual que tota la pintura del Quatre-cents, a l’obra de Martorell podem trobar-

hi escenes amb gestos brutals i mirada sàdica, espectacles sagnants, martiris i 

degollacions. Però si a la seua pintura tot això ens pot semblar inspirat en una 

experiència familiar (el seu pare era carnisser), hem de preguntar-nos en quina 

experiència estètica es sustenta l’altre vessant del seu estil, el de la delicadesa poètica 

amb el que presenta les seues donzelles, sants i àngels. 

 Barcelona tenia a la segona dècada del segle XV un paper preponderant en la 

pintura catalana. Hi vivien Lluís Borrassà, fins a la seva mort el 1425 i Joan Mates, fins 

el 1431. L’estètica borrassiana va tindre algun pes sobre l’estil inicial de Martorell però, 

evidentment, no calia haver treballat amb el mestre gironí de Barcelona al seu taller per 

rebre una influència directa. Tot i que les primeres obres que se li atribueixen estan dins 
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del corrent del gòtic internacional i el quasi indefugible ressò estilístic de la manera de 

Borrassà, Martorell presenta ja una sèrie de característiques pròpies que amb el pas del 

temps s’aniran afermant i desplegant, d’una forma brillant, en els seus retaules, fins a 

constituir la plasmació d’una segona etapa dins del corrent internacional. 

 Desconeixem si Martorell va arribar a desplaçar-se molt lluny de Barcelona. En 

qualsevol cas és conegut que cap als anys 1430-1435 va mantenir contactes amb artistes 

vinguts d’Itàlia i aturats, de pas o accidentalment, a Catalunya. És el cas, principalment, 

del florentí Dello Delli pintor i pot ser escultor que va intervindre en el monument del 

retaule de la Catedral Vella de Salamanca i que el 1433 està documentat a Barcelona. 

No hem d’oblidar que li són també contemporanis Massolino da Panicale, Pisanello, Fra 

Angelico, a més de Jacopo Jaquerio, el torinés a qui s’atribueix el sorprenent conjunt 

decoratiu dels frescos de la sala baronial del castell de Manta, al Piemont, on moltes de 

les figures femenines que hi són representades fan pensar en les donzelles de Martorell. 

En moltes podríem trobar elements d’aquells artistes que es donen per pura coincidència 

de tendència estètica, per moda generacional internacionalitzada, en l’obra de Martorell. 

 Tot això podria explicar l’extraordinària riquesa de matisos del Retaule de Sant 

Jordi, que va servir per donar nom a un gran mestre que encara no en tenia un propi. 

Aquesta obra màxima de Bernat Martorell, i pot ser de tot el gòtic català, va ser pintada 

molt probablement per a la capella del Palau de la Generalitat cap a 1435. De 

l’excepcional conjunt solament es conserven cinc taules i hi falta el calvari i la predel·la. 

D’una gran bellesa és la figuració cavalcant del sant Jordi de la taula principal que s’ha 

relacionat en nombroses ocasions amb l’exemple de les Hores del Mariscal de 

Boucicaut, tot i que és difícil que Martorell les pogués arribar a conèixer. En canvi, 

menys estrany seria que el pintor haguera tingut en compte l’escultura de la tanca de 

l’hort del Palau de la Generalitat, obra de plenitud juvenil de l’escultor Pere Joan, d’una 

dinàmica clarament germanitzant. Malgrat tot, la composició de Martorell és més 

complexa i rica de contrastos: el niellat de l’armadura del cavaller sobreposat als 

fondars de tota la resta de la taula, l’esplèndid naturalisme del cavall blanc, la ingenuïtat 

de la figura de la princesa, l’anecdòtica descripció de l’escena i el paisatge del fons. 

També el tractament acurat, amorós dels rostres, lleuger el de la princesa, més insistit i 

realista –quasi un retrat del natural- el del sant, així com el detall tècnic dels relleus 

daurats de la seua aurèola. 
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Sant Jordi i el drac. Bernat Martorell. Art Institute of Chicago. 

  

 Les quatre taules laterals del retaule (actualment al Museu del Louvre, a París) 

són pictòricament la part més notable de tot el conjunt: per la seua composició, per la 

insistida caracterització dels personatges, per la riquesa alhora contrastada i matisada 

del color, que l’esclat sumptuós del cel d’or de la part alta exalta més encara. Alliberant 

el primer terme de les composicions, Martorell empeny la massa dels participants a les 

escenes del martiri cap al fons i accentua amb els ritmes de les llances la transparència 

de l’espai i la profunditat de la perspectiva; valora així el protagonisme de la prima 

anatomia del sant. Tots aquests i molts altres aspectes fan del retaule de sant Jordi l’obra 

mestra de Bernat Martorell; un conjunt que, sentint l’excepcionalitat de l’encàrrec i la 

noblesa de la seua destinació, l’artista va voler realitzar una obra de refinada autenticitat 

artesana, íntegrament feta amb les seues pròpies mans. 

 Les obres que segueixen en un ordre cronològic a l’obra que acabem de 

comentar presenten totes un alt nivell de realització tècnica i no ofereixen en el seu 
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conjunt alts i baixos dignes de ser considerats. Si haguérem de nomenar un altre dels 

seus bons moments artístics en la seua trajectòria posterior al retaule de sant Jordi 

esmentaríem el de Sant Pere de Púbol, aquest integrament conservat. El conjunt cavalca 

cronològicament entre la dècada dels 40 i la dels 50: contractat el 1437 sembla que ja 

estava acabat el 1442 i centra la nostra atenció per la presencia d’un sant Jordi (al que 

ens hem referit al parlar de la iconografia de sant Jordi) que destaca per eixa recerca 

d’individualitat i de bellesa per el que es caracteritzen els personatges de Martorell. A 

més d’aquest, és possible contemplar al Museu Diocesà de Barcelona un altre Sant Jordi 

de Martorell, datat al voltant del segle XV, una pintura al tremp sobre fusta procedent de 

l’església parroquial de Sant Esteve de Palautordera. 

 Jaume Huguet (1412-1482) és un pintor notable no tant per situar-se en paral·lel 

a la renovació artística de l’època, siga la italiana o la flamenca, sinó per prendre part en 

la xarxa d’intercanvis artístics que es donà a l’Europa de mitjan segle XV i que excedeix 

la direcció única de les difusions estilístiques anteriors, com la toscana de la primera 

meitat del tres-cents o la flamenca de les primeres dècades del quatre-cents. Malgrat tot, 

en torn el 1450, sense esgotar-se, ni la presència ni el gust per l’art cortesà d’arrel 

borgonyona, es generen importants fluxos europeus de maneres artístiques que ajuden a 

la difusió tant de la creació realista de la pintura flamenca com de la concepció 

geomètrica de l’espai pictòric humanista. 

 En aquesta xarxa d’intercanvis múltiples, la pintura de Jaume Huguet no arribarà 

a desenvolupar-se però si en l’entorn social i cultural necessari per a afavorir processos 

creatius renovadors, un entorn en els que es mouen, entre altres, Antonello da Messina 

(1430-1479) i Jean Fouquet (1420-1481). Tampoc no es mourà en l’entorn en el que va 

germinar l’art del seu coetani Piero della Francesca (1416-1492), pintors que porten 

l’eclecticisme artístic a un alt grau de creativitat. Huguet, que en el seu treball també va 

sofrir algunes de les penúries del moment a les que es van veure sotmesos molts altres 

artistes de l’època, va bolcar en la seua pintura un excel·lent ofici i una extraordinària 

capacitat de conjugar estrats molt diversos del fet pictòric, com poden ser, entre altres, 

la tradició del subtil gòtic cortesà o de l’ars nova borgonyona amb les fórmules de 

l’objectivació i descripció pròpies de l’art nòrdic. 

 Aquesta elegància cortesana es manifesta esplendorosament en la taula de Sant 

Jordi i la princesa (vers 1455-1465), que també hem citat en l’apartat anterior, una 
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d’aquelles obres d’art que malgrat el seu estat fragmentari i les seves debilitats ha 

esdevingut un objecte pictòric de culte. Una vegada revisades les hipòtesis, teories i 

“contrateories” elaborades a partir d’aquest enigmàtic fragment de pintura gòtica, 

encara és ben poc el que podem donar per cert. Estan encara presents tots els 

interrogants possibles sobre el context i el moment de realització de l’obra, i a aquests 

interrogants, cal sumar un seguit d’interpretacions contradictòries sobre la seua 

integració en un conjunt més ampli que ni la crítica especialitzada ni la documentació 

coneguda sobre el pintor ha resolt encara d’una manera plenament satisfactòria. 

 

 
Sant Jordi i la princesa. Jaume Huguet. Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

 

 El primer interrogant que es planteja té a veure amb l’origen i el lloc de 

l’encàrrec, en quines eren les circumstàncies que portaren a la realització del que havia 

de ser un important retaule amb la imatge de sant Jordi al costat d’una dama. Ella 

s’identifica amb la llegendària princesa que el cavaller havia salvat de les urpes del 

drac. L’elm de gala, enjoiat, ofert per la princesa al sant, cavaller de Crist, és coronat 
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per una banderola crucífera, ja que la llança que acostuma a aparéixer formant part de la 

iconografia habitual del sant, com ja coneixem, és substituïda en aquesta pintura per una 

destral. La creu apareix en el descomunal escut sobre el qual la jove es recolza amb 

suavitat. És tracta, per tant, de l’ofrena o recompensa rebuda pel cavaller després del seu 

torneig. Al fons, els xiprers i el verd del paisatge donen vida a un escenari ulterior que 

contrasta amb el motiu arquitectònic que apareix en primer terme. Com podem 

observar, dins de la producció de Jaume Huguet, un dels trets més característics és el 

domini d’una amplia galeria de personatges individualitzats entre els quals sant Jordi i 

la princesa són un bon exemple. Aquest és un tret d’ascendent flamenc inequívoc, com 

també ho es el tractament del paisatge que incorpora en l’obra. 

 La princesa apareix com una dama de l’època i el rei i pare de la jove l’havia 

oferit al monstre abillada amb els seu millor vestit. Cal tenir en compte que la Llegenda 

de sant Jordi i el drac va anar guanyant terreny literari a mitjans del segle XIII el que 

explicaria la representació de la princesa amb aquestes característiques. 

 Sant Jordi ha triomfat i el drac apareix derrotat als seus peus. L’escena segueix 

les normes d’una jerarquia ja marcada que replanteja la posició de cadascuna de les 

figures. Així, el drac es troba als peus del sant com un terrorífic monstre que ha sigut 

derrotat. Malgrat el mal estat de conservació de la pintura encara és apreciable la figura 

d’aquest monstre per a la representació del qual el pintor segueix la tradició de Bernat 

Martorell i el seu taller utilitzant el model d’un animal fantàstic amb ales molt grans i 

membranoses similars a les d’un ratpenat. Els dracs de Jaume Huguet, però, presenten 

unes ales un poc més menudes, massa insignificants en relació amb el cos d’un animal i 

suggereix més bé la idea d’una sargantana. 

  També és importants, a la Capella Reial de Santa Àgueda de Barcelona, el 

Retaule del conestable, fet el 1465 per Jaume Huguet, en el qual, baix la taula central 

dedicada a l’adoració dels tres Reis Mags, hi ha un sant Jordi en peu, armat i amb l’elm, 

sobre un drac negre. 

 Cap a mitjans del segle XV arriba a Mallorca el pintor Pere Niçard autor del 

retaule de Sant Jordi (1468) que es conserva al Museu Diocesà de Palma. De l’origen 

d’aquest artista, del qual sols es coneix aquesta obra feta en col·laboració amb el pintor 

Rafel Mòger no sabem res més que el nom, però el seu pinzell i el seu saber fer ens han 

deixat una autèntica obra mestra. Aquest retaule va ser encarregat per la confraria del 
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mateix nom ubicada en l’església de Sant Antoni de Pàdua. El contracte establia que 

Niçard realitzaria la taula central mentre que Mòger s’encarregaria de les dos taules 

laterals, l’àtic i la predel·la. 

 La taula central, per tant, representa en un primer pla a sant Jordi, vestit de 

cavaller, sobre el seu cavall blanc i atacant amb la seua llança al drac. En un segon pla 

apareix la princesa agenollada sobre unes roques en actitud orant. El fons reprodueix 

una ciutat emmurallada, idealitzada que s’ha identificat amb la ciutat de Mallorca. En 

aquesta taula, per tant, la llegenda del sant que s’hi representa ha quedat lligada al 

paisatge local del port de Palma i, a més a més, el sentit pel detall en la plasmació de la 

vida quotidiana de la terra i del mar, l’agudesa de saber reproduir la natura i els 

monuments, la versemblança en el retrat i el preciosisme extraordinari ens mostren un 

autèntic flamenc pintant en terra estranya. 

 Com hem pogut comprovar són bastants les obres d’aquest període que van usar 

la figura del sant com a motiu principal, però de segur que ens deixem molts més 

exemples per analitzar. Aquest, per tant, seria una aproximació a la figura de Sant Jordi 

i les seues representacions del moment. Altres manifestacions del sant conservades que 

no podem deixar d’esmentar són una pintura del segle XV de Peris Fontaines que podem 

contemplar en el Museu d’Art de Girona. I especialment interessants són el sant Jordi i 

la princesa que apareixen al Llibre d’hores català de la família Almogàver, del pas del 

segle XIV al XV, així com el frontal brodat amb Sant Jordi i la princesa del Palau de la 

Generalitat de Barcelona, atribuït a Antoni Sadurní, nomenat brodador de la Generalitat 

l’any 1458. Malgrat que en aquest estudi ens hem basat sols en les obres pictòriques 

aquest frontal és especialment significatiu ja que en ell es poden reconèixer préstecs de 

la taula de Martorell a la que ja ens hem referit. 
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