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Resum 
El present article tracta I'estudi d'alguns mestres retaulers i dauradors actius 

al bisbat de Girona durant la primera meitat del segle XVIII. El til conductor de 
la investigació és la trajectoria professional de I'escultor Joan Torras i el gros de 
I'a nalisi se centra en les feines dutes a terme a I'ermita de Santa Caterina construYda 
al massís del Montgrí. A proposit d'aquesta empresa edilícia es reuniren al Baix 
Emporda un nombre destacat de mestres d'obres , pintors, escultors, dauradors i 
argenters que testimonien la intensa activitat artística que hi havia en aque lls 
temps en terres del Principat. El lector hi trobara personalitats com ara Bartomeu 
Soriano, Joan i Josep Torras, Francesc Escarpanter, Salvador Romaguera, FE~lix Pi i 
Jaume Basil. També hi trobara una cronologia detallada de totes les feines que es 
dugueren a terme a /'ermita durant la primera meitat del segle XVIII, algunes de les 
quals encara sortosament conservades , i que es completa amb I'article de Francesc 
Miralpeix publicat en el mate ix número d'aquests Annals. Finalment, hi ha un intent 
de reconsiderar la dimensió artística de Joan To rras a I'ombra de la de Pau Costa, 
especialment en I'episodi del retaule major de Cadaqués. 
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Als meus pares, que sovint m'acompanyen 
en la visita d'esglésies i ermites 

Entre 1959 i 1964 es varen publicar els tres volums dedicats a I'art 

cataJa d'epoca moderna de la coHecció Monumenta Cataloniae: Arquitectura 

i escultura barraques a Ca ta lunya 2• Per fi veia la lIum un estudi ingent de Cesar 

Martinell i que de seguida esdevindria imprescindible ates que documentava 

per escrit i visualment un nombre molt considerable d'obres que s'havien 

destru'lt durant la Guerra Civil espanyola o, fins i tot, abans, durant el procés 

de desamortització deis béns eclesiastics, I'any 1835, o durant els actes 

destructius de la Setmana Tragica de Barcelona, I'any 1909. Cestudi, de caire 

recopilatori, tenia la voluntat d'ordenar i d'ampliar les informacions i d'establir 

un cataleg d'artífexs i obres, basicament d'escultura i d'arquitectura deis 

segles XVII i XVIII. A més , Martinell va incloure-hi I'analisi d'aquells mestres 

del Principat o forans que havien creuat fronteres i que en algun moment o 

altre de la seva trajectoria professional s'havien traslladat a treballar fora de 
Catalunya. Si a aquest estudi hi afegim tots els altres relacionats amb I'art 

catala d'epoca moderna que I'historiador vallenc va publicar, per exemple , 

els dedicats als Agustí Pujol o als Bonifas , és de justícia, per molt que resulti 

reiteratiu, reconeixer que la seva aportació continua essent a hores d'ara 

la més important i completa en I'ambit de la historiografia dedicada a I'art 

catala modern o 

Després de la feina feta per Martinell i alguns contemporanis seus, els 

investigadors han continuat estudiant I'art catala d'epoca moderna. Si ens 
atenem a la bibliografia publicada , d'una banda destaquen els estudis d'erudits 

i d'arxivers, com els dedicats a la Seu o a I'escola barroca manresana de 

, Cesar MARTINELL, Arquitectura i escultura barraques a Catalunya. Vol/ . E/s precedents. El primer 

barrac (/600· 16701, vo l. X de Mon llmenta Ca taloniae, Ba rcelona: Alpha, 1959. ídem, Arquitectura i es

cultura barraques a Cata/unya . Vo /I/ . E/Ba rrac Sa/amónic (1 671-1 730), vol. XI de Monumenta Cataloniae , 

Barcelo na: Alpha, 1961. íd em, Arquitectura i esculrura barraques a Ca talunya. Vol l/J. Barrac Academic 

(/731-1 8 10), vol. XII de Monumenta Cataloniae, Barcelona: Alpha, 1964. La bibliogra fía de Cesa r Mar

tinell es pot consultar a Maria MARTIN ELL i Bonaventll ra BASSEGODA, «Bibliogra fía de Cesa r Martinell 

i Brunet (1888-1973). (dins) A cura d'Albert ROSSICH i AlIgllst RAFANELL, El borroc cata/á. Actes de les 

j arnades celebrarles a Cirona els dies 17,1 8 i 19 de desembre de 1987, Quaderns Crema, Ba rcelona, 1989, 

p.307-341 . 
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Mossen J.M. Gasol, i de I'altra, les recerques deis investigadors universitaris. 

En els últims cinquanta anys han estat moltíssimes les publicacions que han 

sortit a la Ilum; sen se pretendre ser exhaustiva cito els volums d'art cata la 

d'Edicions 62: el de J Garriga amb la col·laboració de M. Carbonell sobre 

I'art catala del Renaixement i el de J.R. Triadó sobre I'art catala del Barroc; 

destaco estudis monografics com ara els de J. Vilamala sobre la nissaga deis 

escultors Pujol, els de C. Dorico sobre els Espinalt i estudis dedicats a obres 

conservades, com el d'A. Pérez sobre el retaule major de Cadaqués o el de 

J. Bosch i J. Garriga sobre I'església i els retaules de Santa Maria d'Arenys 

de Mar. Per acabar, vull destacar també els catalegs coHectius publicats 

en relació amb algunes mostres d'art catala modern, com pot ser el d'A/ba 

daurada. L'art del retaL/le a Cata/L/l1ya, del Museu d'Art de Girona3
• 

Pel cas de la historiografia centrada en I'a rt de I'epoca del barroc en 

terres gironines hi ha algunes obres que n'han acaparat l'atenció ja sigui 

pel fet d'haver-se conservat, ja sigui per la seva bellesa. El primer lIoc 

del ranquing I'ocupa, sense cap mena de dubte, I'edifici de la catedral de 

Girona i tota la decoració interior de retaules, pintura, escultura, orfebreria, 

argenteria, vitralls, tapissos i monuments funeraris que atresora . Convé, 

doncs , esmentar els estudis pioners d'A. Masiá de Ros i dejo Marques fins a 

arribar als més actuals dA Pérez, de D. Santamaría, d'A. Roig i deJ. Bosch, els 

3 Josep Maria CASOl. La Seu de Manresa, Mamesa, 1978, p. 151·152. ídem, ,<l~escola barroca 

manresana», Revista de Catalunya, nÍlm. 3, 1986, p. 97-118. Joaquim Carriga amb la coHaboració de 

Mariá CARBONELl, L'epoca del Renaixement, segle XVI, História de l'Art Catalá , vol. IV, Edicions 62, 

Barcelona, 1986. Joan Ramon TRIADÓ, L'epoca dell3arroc, segles XVII-XVIII, HistOria de l'Art Ca talá , vol. 

V, Edicions 62, Barcelona, 1984. Joan VllAMAlA, '0osep Pujol i Juhí (Folgueroles, 1734 - Sant Lloren, 

de Morunys, 1809. ~últim escultor del barroc catala», Ausa, 142, 1999, p. 321-339. ídem, L'obra deis 

Pujol. Esettftors de la Catalunya central (segles XVIII-XIX), Ed . Farell, 2001. Ídem, «Quatre retaules més de 

Josep Pujol», Ausa, XXII, 158, 2006, p. 551-561. Caries DORICO, «Noves dades sobre l'escultor lsidre 

Espinalt», Recull Miquel Melendres i Rué (1905-1974), Tarragona, Estació de Recerca Bibliográfica i Docu

mental "Margalló del Baleó", 1995, p . 97-114. Ídem, «El s escultors sarra lencs de la família Espinalt i les 

seves obres (1)>>, Aplecde Treballs, núm. 16, Montblanc, 1998, p. 71 -118 . ídem, «Els escultors sarralencs 

de la famuia Espinalt i les seves obres (11)>>, Aplec de Treballs, núm. 18, MOnlblanc, 2000, p. 13 1-166. 

Aurora PÉREZ i Joan VEHÍ. El retaule de Cadaqués, Eel. Pórtic, 2001. Joan BOSCH i Joaquim CARRICA, 

L'esplendor de Santa Maria d'Arenys de Mar, Ed. Pórtic, 2004.Joan BOSCH (comissari), Alba daurada. L'arr 

del retaLlle a Catalunya, catáleg de I'exposició celebrada al Museu d'Art de Girona, 15 de juliol-10 de 

desembre de 2006, Ceneralitat de Ca talunya: Departament de Cultura, Museu d'Art de Cirona, 2006. 
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dos últims, publicats a I'Estudi General de 1990, Tots ells centrats en I'analisi 

deis retaules que moblen la catedral4 
, No obstant aixo, ara i aquí no és el 

\loc oportú per deturar-s'hi i, per tant, remeto al lector que estigui interessat 

en aquest edifici tan important per als gironins a I'estudi recopilatori de 

M, Suredas, Per reconduir el discurs cap a I'escultura vull citar un altre cop 

el retauIe major de I'església parroquial de Cadaqués, un deis conjunts 

escultorics gironins que més interes ha despertat, així com també els estudis 

que s'han fet a proposit de I'escultura barroca garrotxina i sobre la confraria 

de mestres de cases, picapedrers, fusters i escultors de Girona6 , 

Per acabar aquest esbós historiografic convé citar alguns deIs estudis 

més crítics i innovadors dedicats a I'art catala de I'epoca del barroc. Destaca 

'Ángeles MASIÁ DE ROS, "Contribución al estudio del barroco: Pablo y Pedro Costa en la cate

dral de Gerona , Archivo Español de Arte, núm. 48, Madrid, 1941, p. 542-547. jaume MARQUÉS, "Pedro 

Costa Casas. Antecedentes familiares y actividades profesionales», Anales del Instituto de Estudios Gerun

denses, vol. XI. p. 349-358. Aurora PÉREZ SANTAMARíA, "Els retaules barrocs de la catedral>, Girona a 

I'abast, IV. V. VI , Cicle de conferen cies 1986-1989, BelJ-lJoc del Pla , p. 79-96. ídem, Escultura barroca a 

Catalunya. Els tallers de Barcelona i Vic (1680-1730 ca.). Projecció a Girona , Virgili & Pages, Ueida, 1988. 

Dora SANTMARíA, "El retaule deis doctors de I'església de la Seu de Girona. Estlldi documental i esti

lístic», Annals de I'lnstitut d'Estudis Gironins, núm . 32, 1992-1993, p. 11 5-132. Assumpta ROIG, "Él11fasi 

contrareformista en els retaules de la Seu de Girona», Girona Revisitada: Estudis d'Art Medieval i Modern, 

Estudi General , 1990, p. 119-139. Joan BOSCH, "Pintura del segle XVIII a la Seu de Girona: d'Antoni 

Viladomat i de les suggestions de la pintura barroca italiana», Girona Revisitada: Estlldis d'Art Medieval i 

Modern, Estudi General, núm. lO, Girona, 1990, p. 141-166. 

s Marc SUREDA, «La catedral de Girona, materia histórica. Historiografía a I'entoro de la Seu 

(segles XVII-XXI) >> , Annals de I'lnstitut d'Estudis Gironins, núm. 45, 2004, p. 69-112. 

b ReculJo alguns deis més destacats: joaqllim GUITERT 1 FONTSERÉ, Cadaqués, su iglesia y su 

altar mayor, la Selva del Camp, 1954. Narcís SALA, "El retallle barroc de Cadaqllés», Annals de f'lnstitut 

d·Estudis Empordanesos, XV, 1981-1982, p. 291-349. Aurora PÉREZ i loan VEHÍ, El retaule de Cadaqués , 

Barcelona, 2001. Montserrat MOLÍ, «Morir a Cadaqués fent retaules», Annals de I'lnstitut d'Estudis Giro

nins, XLVII , Girona, 2006, p. 149-214.j.M. de SOLA-MORALES , «Obras de los escultores Pablo y Pedro 

Costa en Olot», Pyrene: Revista Mensual de las Artes y de las Letras, Olot , 1962-1963, p. 1-28. j.M . de 

SOLA-MORALES, «El retaule de santjosep de la Parroquial d'Olot», Annals del Patronat d'Estudis Histórics 

d'Olot i Comarca, 11, 1978, Olot, p. 355-389. M . Carme VERDAGUER , L'escultura a Olot. Dicciol1ari biográjic 

d'autors, Ed. El Bassegoda, Olot, 1987. Ramon LLONGARIU 1 MONSALVATjE, "Pau Costa: el retaule 

de Sant Esteve d'en Bas», Verntallat, núm. 32, 1992, p. 19-22. josep MURlÁ, «sant Antoni Abat», Art 

sacre de I'església de Sant Esteve d'Olot, catáleg de I'exposició, Olot, 1994 , p. 24-25 , 43. Xavier sOlÁ, 

"Lesglésia de Sant CristMol de les Planes i el seu retaule barroc, una obra de I'escultor olotí Francesc 

Escarpanter», Annals del Patronat d'Estudis Histórics d'Olot i Comarca, vol. 15, 2005, p. 129-171, Gemma 

DOMÉNECH, Els ojicis de la construcció a Girona, 1419-18]3. Ojici i confraria, mestres de cases, picapedrers, 

fuste rs i escultors a Girana, Institut d'Estudis Gironins, Girona, 2001. 
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la celebració a Girona de les jornades sobre el barroc catala els dies 17, 

18 i 19 de desembre de 1987 i la publicació de les actes corresponents 

rany 19897
• Aquest congrés va su posar una fita importantíssima per a la 

normalització academica deis estudis interdisplicinaris sobre el barroc 

catala. La prova és que la majoria deis ponents que hi participaren ja tenien 

una solida i reconeguda trajectoria universitaria i de recerca i que han 

continuat les seves investigacions. Les jornades integraren comunicacions 

d'historia, arts plastiques, festa i escenografia, música, literatura i lIengua. 

La majoria de les comunicacions d'historia de I'art tenien el merit afegit de 

tractar temes encara inedits de I'art catala: per exemple, I'estudi de Joan 

Bosch, que descobrí les pintures desmuntades procedents del retaule major 

del Carme de Manresa (1653), de Pere Cuquet, és encara avui un deis més 

complets sobre un pintor cata la del sis-cents. Bonaventura Bassegoda va 

aprofitar les jornades per presentar la primera i única catalogació de traces 

barroques feta fins ara, i en va recollir prop d'un centenar, algunes d'una 

qualitat de dibuix i de disseny excepcional. 

El juliol de 2006 el Museu d'Art de Girona i un altre cop la secció 

d'Historia de l'Art de la Universitat de Girona han organitzat una exposició 

amb el corresponent cataleg que, sota el títol tan suggestiu d'Alba 

daurada. Lart del retaL/le a CatalL/l1ya, ha aplegat i estudiat algunes de les 

peces escultoriques de més qualitat conservad es al Principat. Igualment, 

el departament d'Art de la Universitat Autonoma de Barcelona, la secció 

d'Historia de l'Art de la Universitat de Girona i el Museu Municipal de Valls 

han dut a terme unes jornades dedicades a I'art barroc catala els dies 1, 2 

i 3 de juny de 2006, hereves de les que es realitzaren I'any 1987. Aquestes 

dues darreres iniciatives han servit per demostrar el bon estat de salut de 

les investigacions, han permes actualitzar la recerca i alhora han obert noves 

vies de treball8 . 

7 A cura d'Albert ROSSICH i August RAFANELL, E/ barroc cata/á. Actes de les jornades ce/ebrades a 

Cirona e/s dies 17,18 i 19 de desembre de 1987, Quaderns Crema, Barcelona, 1989. 

8 Bonaventura BASSEGODA; JoaqLlim GARRIGA; Jordi PARís (editors), L'época de/ Barrac i e/s Bo

nifás, Actes de /esJornades d'História de /'Art a Cata/unya, Val/s, 1,2 i 3 de juny de 2006, Publicacions i 

Edicions de la Universitat de Barcelona, 2007. Convé destacar també la tesi doctoral de Francesc 

MIRALPEIX, E/ pintor Antoni Vi/adomat i Mana/t (1678-1755): biografia i catá/eg crític, 2 volLlms, Depar

tament de Geografía, Historia i Historia de I'Art de la Universitat de Girona, 2005, pLlblicació digital: 

www.tesisenxarxa.nerrrDX-0421105-112821/index.html. 
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En vista de tot allo que he escrit fins ara encara he d'afegir-hi un parell 

de precisions més: d'entrada, em fa la impressió que bona part deis estudis 

fets fins ara s'han dut a terme des d'una mirada una mica centralista, Vull dir 

que n'hi ha un percentatge molt més alt dedicat als artífexs actius a Barcelona 

i a la seva província que no pas als mestres que treballaven a la resta del 

Principat: per exemple, I'estudi de S, Alcolea centrat en la pintura barcelonina 

del segle XVIII o el de j. Bosch sobre els tallers d'escultura al Bages del segle 

XVII 9 , En general, s'ha aprofundit, sobretot, en aquells noms més destacats de 

I'art catala o en aquelles personalitats que tenen més obra conservada i que 

foren I'origen de nissagues solides i amb una Ilarga trajectoria professional: els 

Pujol (del segle XVII), els Generes, els Grau, els Tramulles, els Roig, els Espinalt, 

els Costa, els Sunyer, els Moraró, els Pujol (del segle XVIII) i els Bonifas, [ el 

mateix passa amb els mestres dauradors que han estat objecte d'analisi fins 

ara: Francesc Mas, Prosper Trullas, els Basil i els Colobrant, si bé aquests tenen 

pocs estudis tecnics específics, Ara que alguns investigadors pensem que els 

estudis d'art catala d'epoca moderna ja gairebé s'han normalitzat, comen~a a 

ser hora de pujar un esglaó més, de fer-los pluridisciplinaris i més ambiciosos 

encara: afegint-hi nous temes d'interes, més noms i més documentació inedita 

i tractant aspectes que ja han estat tractats des de nous punts de vista, 

En aquest sentit, val la pena recordar que deis 28 escultors que signaren 

la petició al Consell de Cent per constituir-se en gremi a Barcelona I'any 1679, 

només tenim informacions d'una quinzena, mentre que noms com ara Josep 

Tosset, Baptista Soler, Agustí Antiex, Pere Lió, Alfons Campillo, Salvador Espona, 

Manuel Soler i Josep Antacha ens són gairebé desconeguts lO , Pero aquesta 

situació no és exclusiva de la Ciutat Comtal, sinó que s'estén a les províncies, 

, Santiago ALCOLEA, La pintura en Barcelona durante el siglo XVIII, Anales y Boletín de los Museos 

de Arte de Barcelona, t. XIV, 1959-1960.Joan BOSCH, Els tal/ers d'escultura al Bages del segle XVII, Funda

ció Caixa de Manresa, Manresa, 1986. 

10 Cesar MARTINELL, Arquitectura i escultura barraques a Catalunya. Vol 11. El Barroc Salomónic 

(16 71- 1730), vol. Xl de Monumenta Cataloniae, Barcelona: Alpha, 1961, p. 114. Pere Lió deu ser el 

Pere Alió que recul l Gemma DOMENECH, Els oficis de la construcció ... , op. cit., p. 128. Va rreballar a la 

cape lla del Santissim Sagrament de I'església parroquial de Blanes, on va morir I'any 1683.Josep Vert 

va documentar un Salvador Lió, escultor de la vila de Canet de Mar, com I'artifex del retaule major de 

I'esg lésia parroqui al de Torroella de Montgri (1662-1665). Can Quintana-Museu de la Mediterránia , 

-Centre de Documentació del Montgrí i del Baix Ter- Fons documental de Josep Vert que cita elllibre 

de comptes de I'església parroquial de Sant Genis (1648-1681). 
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Així doncs, en aquest apartat de noves personalitats han de veure la Hum els 

mestres que fins ara han quedat a I'ombra de les figures més rellevants: per 

exemple, sabem que quanjosep Sunyer i Raurell va tornar a Manresa procedent 

de terres nord-catalanes va subscriure un acord de col'laboració professional 

amb el seu fill,josep Sunyer i Fontanelles, i amb I'escultor manresajosep Quer, 

de qui no sabem gaire res més. Altres mestres com arajacint Miquel i Sors,joan 

Torras, josep Cortada, Salvador Espasa, Vicent;' Falcó, Agustí Sala, els Barnoia, 

els Pardines i els Escarpanter, poden afegir-se a la nomina de reivindicacions 

que fa anys venim fent i que té gairebé sempre com a protagonistes els 

més habituals i qualificats: joan Roig, pare i fill, els Santacruz i Andreu Sala . 

Tots ells s'endevinen a través de la documentació ben actius i capacitats 

professionalment encara que gairebé no hagin estat estudiats. 

LESCULTOR DE FIGUERESjOAN TORRAS 

Un deis escultors protagonistes d'aquest artide, joan Torras, és encara 

a hores d'ara gairebé un desconegut, per bé que va participar en alguns deis 

projectes escultorics més rellevants que es dugueren a terme al bisbat de 

Girona durant la primera meitat del segle XVIII. Em refereixo a la renovació 

deis retaules de les capelles laterals de la catedral de Girona -concretament, 

joan Torras va esculpir el retaule deis sants lu i Honorat (1709)- i a 

I'acabament del retaule major de J'església parroquial de Cadaqués (1723

1727). Aquests dos episodis, que han estat tractats per diversos autors, han 

centrat gairebé tota I'atenció en aquell que degué ser el seu mestre i un deis 

seus principals competidors: I'escultor vigata Pau Costa (t 1726), mentre que 

esmenten nOlllés de passada la intervenció de joan Torras. 

Habituallllent s'ha anat dient que joan Torras era oriLind de Figueres, tot i 

que la doculllentació explicita que era originari de Barcelona 11. Pel que sé fins 

ara,joan Torras no va coHegiar-se ni va treballar lllai a la Ciutat COllltal. En canvi, 

"AHC. C-8. Pere Rosselló , 1690, (reg. 519), 18 d'octubre de 1690: hi ha diversos documents re

lacio nats amb el casament de Joan Torras amb la filio d'Antoni Barnoia (o Barnoya), Francesca Barnoia, 

on s'hi diu que era oriünd de Barcelona i domiciliat a Cirona. Francesca Barnoia va morir mentreJoan 

Torras treballava a Cadaqués, el 5 d'abril de 1730. Montserrat Moli, «Morir a Cadaqués fent retaules», 

op. cit., p. 209-210 publi ca la clocumentació corresponent. 
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va traslladar-se a Figueres, on residí habitualment i hi tingué el taller. Va treballar 

a diversos indrets del Girones, del Pla de l'Estany i de l'Alt i el Baix Emporda. 

D'entrada, fa J'efecte que va comen~ar la seva activitat professional 

en terres de J'Alt Emporda. I.:activitat artística barroca d'aquesta comarca 

ha estat investigada recentment en alguns articJes molt interessants d'E. 

Serna i J. Serra . Dones bé, per un d'aquests articJes sabem que el mar~ de 

1698 Joan Torras va contractar el retaule de sant Lloren~ i dues imatges, de 

sant Lloren~ i del Sant Crist, de J'església parroquial de CasteJJó d'Empúries. 

L.:encarrec provenia deIs confrares de Sant Lloren~ deis Forasters i estava 

valorat en quatre-centes quaranta JJiures. Aleshores J'escultor residia a la 

Selva de Mar, on és possible que estigués esculpint el retaule de sant Joan 

de I'església parroquiaJ12. 

En el JJibre dedicat al moble del Baix Emporda, M. Piera ha documentat 

un Joan Torras que J'any 1698 cobrava una apoca per un retaule de la capella 

del Roser de Torroella de Montgrí 13 
• Concretament, la documentació notarial 

I'esmenta com aesclJltorde Girona habitanta la Selva de Llan~il.AQuest indret 
era el mateix que la Selva de Mar, on hem vist que residia Joan Torras mentre 

realitzava els encarrecs de I'església parroquial de CasteJJó d'Empúries 14 
• Així 

dones, el de Castelló d'Empúries, el de la Selva de Mar i el de Torroella de 

Montgrí és el mateix escultor que en pocs mesos de diferencia trebaJJava a 

J'Alt i el Baix Emporda. En aquesta última comarca rebia cent seixanta-sis 

lIiures, tretze sous i quatre denaris d'un total de cinc-centes lIiures per J'obra 

del retaule de la confraria del Roser de l'església parroquial de Sant Genís 1S • 

12 Érika SERNA i Joan SERRA, «Retaules i retaulistes de l'Alt Emporda». Annals de /'Institut d'Estudis 

Empordanesos. núm. 30. 1990. p. 297·333. Publiquen tres apoques en relació al mate ix retaule, en les 

quals Joan Torras apareix esmentat com a escultor de Figueres. 

13 Monica PIERA, Audacia i delicodeso. El moble de Torroello de Moatgri i /'Emporda (1700·1800), 

Fundació Mascort, Torroella de Montgrí, 2008, p. 40. nota núm. 6: «Un exemple d'artesa de l'Alt Emparda 

és JOOI1 Torros. un escultor de Port de lo Selva, que va fer el retoule de la capello del Roser de Torroello el 1698". 

Mentre que a I'annex documentall'esmenta comJoan Tornas, escultor de Llan,á. Més tard o I'any 17 I6, 

també documenta un Torras escultor que cobrava per feines per a la confraria de la Minerva de res· 

glésia parroquial de Sant Genís. 

" La Selva de Mar és una vila i municipi de la comarca de l'Alt Empordá situat a 2 quilo me tres 

del Port de la Selva. t:any 1787 el Port de la Selva va independirzar-se de la Selva de Mar mitjan,ant 

un privilegi de Vila Reial concedit per Caries 111. 

15 AHG , Torroella de Montgrí.Joan Salvi, manual de 1698 (núm. 291),16 de juliol de 1698. 
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Així, la relació professional de Torras amb la vila de Torroella de Montgrí 

comen<;:ava a I'església parroquial i no pas a I'ermita de Santa Caterina, tal 

com s'havia cregut fins ara. 

Del retaule de la Verge del Roser de la parroquia de Sant Genís hi ha 

una fotografia antiga que es pot correspondre amb la valoració que va fer

ne Josep Vert, segons la qual era el més bonic i el més grandiloqüent de 

I'església. El cert és que la imatge mostra una estructura arquitectonica ben 

singular amb concavitats i convexitats que ressegueixen el perfil corbat de 

la capella. Una estructura, m'atreveixo a dir, molt moderna i poc habitual al 

final del segle XVII i estranya en relació amb les solucions que Joan Torras 

emprendra en les obres que li hem conservat: el retaule major de Santa 

Caterina, el major de I'ermita de Sant Antoni i el retaule deis sants lu i 

Honorat de la catedral de Girona, tots tres ja del principi del segle XVIII. 

La columna que regeix I'estructura del moble de la fotografia és de fust 

Ilis , mentre que I'emprada per Torres a la tríada de retaules anteriors és la 

salomOnica. Per acabar, la composició del grup central, la Mare de Déu del 

Roser amb santa Caterina i sant Domenec, i les solucions tan originals de 
les fornÍCules del carrer central també són argllments que fan que deixi en 

suspens I'autoria d'aquest conjunt, al marge de la certesa documental que 

I'any 1698 Joan Torras estava esculpint un retaule per a la confraria del Roser 

de la parroquia de Torroella de Montgrí.IFigura 1J. 
A. Pérez va documentar que I'any 1709 Joan Torras va contractar el retaule 

deis sants lu i Honorat de la catedral de Girona l6 
• Comja s'ha destacat en altres 

estudis dedicats a la seu, aquest encarrec s'ha d'emmarcar en una proposta 

més ambiciosa que va comen<;:ar en el primer ter<;: del segle XVIII, coincidint 

amb els bisbats de Miquel Joan de Taverner (1699-1720), de Josep de Taverner 

i Dardena (1720-1726) i de Pere de Copons (1726-1728). Durant aquells anys la 

catedral gironina fou objecte d'un seguit d'intervencions que la transformaren 

notablement: I'empresa ambiciosa de la fa<;:ana 17 
, la construcció i embelliment 

de les noves sales capitulars i I'aixecament de retaules nOlls encara in situ: vuit 

'6 AlIrora PÉREZ SANTAMARíA, ESClIltllra barroca a Catalunya .. , ap. cit., p. 139 i dac. 260. 

17 Recentment se n'ha fe t un estudi exhaustiu: Francesc M1RALPEIX , "Lacabament de la seu de 

Girona: projectes i fases de construcció de la fa,ana barroca (1680-1733)._ Locus Amoenus, núm. 9, 

2008-2009 , len premsal· 
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Figura 1. Anonim, retaule de la Verge 
del Roser, església parroquial de 

Sant Genis de Torroella de Montgri. 
Fotografía: -Centre de Documentació 

del Montgrí i del Baix Ter- Fons 
documental de Josep Yerto Can 

Quintana-Museu de la Mediterrilllia. 

altars, fínan<;:ats íntegrament per alguns canonges de la seu, la realització deis 

quals es va dur a terme entre 1710 i 1740. La majoria d'aquests retaules els 

varen esculpir Pau Costa i Pere Costa, pare i fíll ' 8 . 

El retaule deis sants lu i Honorat de la catedral de Girona va ser 

contractat pel canonge Ignasi Bofíll a Joan Torras 1'11 de novembre de 1709. 

Havia d'incIoure un quadre que el canonge donaria a fer a un pintor que 

encara ara ens és desconegut ' 9 . A banda del retaule , Torras també havia de 

".loan BOSCH, "Pintura del segle XVII ...», op. cit. 

" Joan BOSCH, "Pintura del segle XVIII ...», op. cit .. p. 148: per la tela central que presideix el 

retaule apuntava una hipotética procedéncia italiana, en la linia de la tela de sant Miquel del retalll e 

homonim de la catedral. Més concretament, parlava d'lIna adscripció a la manera pictorica napolitana 

del barroc tarda , d'un mestre de procedencia italiana o bé d'u na autoria a les mans d'un artista prou 

informat deis productes deis grans mestres napolitans del darrer tere; del seg le XVII o, qui sa p, capae; 

de tenir constancia deis treballs de Luca Giordano a la Cort de Madrid. En canvi , ja deia que les dues 

teles penjades als murs laterals de la capella eren d'un pintor de menor categoria que en les compo

sicions era deutor de models d'estampa. 
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tallar el pedestal de pedra i un marc pel frontal d'altar. A canvi rebria vuitanta 

dobles que es pagarien en quatre terminis de vint dobles cadascun. J. Bosch 

va documentar el daurat del retaule, entre 1729 i 1731 , a carrec del mestre 

Antoni Soler Colobrant (t 1742), valorat en set-centes lIiures , i que havia de 

seguir el model de la policromia del retaule de sant Narcís de la mateixa 

catedrapo. Una dada inedita és que el setembre de 1713 I'escultor gironí 

Maria Barnoia, fill d'Antoni Barnoia i cunyat de Joan Torras, feiél efectives 

dues dobles i mitja al mestre de cases gironí Bernardí Alsinél21
• El pagament 

era «per lo preu Jet de Iwver vos Jet U/1S plintos de pedra que m'viren per lo retaula 

que lo illustre y molt reverent señor Ignaci Boffill, canonge de la seu de Gerona, Jeu en 
la capella de Sant Ivo y Sant Honorat de dita seu»22. IApendix documental 11. 

Aquesta délrrera informació certifica la relació professionéll entre els 

cunyats, per bé que I'execució material deis plints de pedra acabés recaient 

en el mestre de cases Bernardí Alsina. Així una vegada més la documentació 

notarial dóna fe de I'endogamia corporativa que hi havia entre mestres del 

mateix ofici: el matrimoni de Joan Torras amb una germana de Mélria Barnoia, 

Frélncesca Barnoia, els havia permes acostar interessos laborals i coincidir 

20 Joan BOSCH, "Pintura del segle XVIII ... », op. cit., p. 146, deia que es feia dificil explicar la 

confianc;a del canonge en Antoni Soler Colobrant atesa la manca de més noticies sobre altres interve n

cions del daurador al marge de petites feines per a l'Obra de la Sell. Ara sabem que els Colobrant foren 

una de les nissagues de dallradors més activa en terres gironines en el segle XVIII. Caries DORICO, 

"La dauradura del retaule del Roser. de l'església parroquial de Sant Esteve d·Olot». Allnals, Patronat 

d'Estlldis Histórics d'Olot i Comarca. 1994. p . 105-132. Teresa AVELLÍ. "Noves aportacions al cataleg 

d'obra de Jaci nt Morató Soler: el retaule major de Sant Lluc de Girona». LoCl/S Amoenus. núm. 8. 2005

2006. p. 186. 

21 Gemma DOMENECH . Els oJicis de la construcció .... op. cit" p. 225: Bernardí AIsina figurovo o lo 

llista de mestres de coses de la confraria de I'any 1705 i participá en les extraccions de cárrecs deis 

anys 1706, 17 17- 17 19. Fou escollit paborde menor en la segona. quan rebutja el carrec i fou escollit 

clavari. En el cens de 17 16 figurava com a propietari de dues cases al burg de Sant Pere de Galliganrs. 

Va morir I'any 1738. 

12 AHG. Girona 1, Joan Silvestre, manual 1712-1713 (núm. 1089), 28 de setembre de 1713, f. 

281. EIs Bornoia eren orilinds de Palafrugell. El primer escultor documentat de la nissaga fou Antoni 

Barnoia (t 1704) que l'any 1689 dugué a terme el retallle majar del santuari de Nostra Senyora del 

Coll. En relació amb els Barnoia es pot consultar:Joan BOSCH, "Pintura del segle XVIII ...... op. cit., p. 

144. segons el qual Mariá Barnoia hallria mort cap a 1736. Gemma DOMÉNECH, Els oJicis de la construc

ció... , op. cit., p. 133-134, endarrereix la data de defunció de Mariá Barnoia fins cap a 1746. El cas és 

que Mariá Barnoia otorgovo testament el 22 d'abril de 1736: AHG, Jallme Casanoves, Segon Ilibre de 

testaments, (1723-1743), Gi. 9, 635, f. 214r-215. Joan Torras era un deis marmessors. 
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en projectes com el del retaule deis sants lu i Honorat de la catedral de 

Girona o la contractació d'alguns retaules situats en indrets de la comarca 

del Pla de l'Estany. Així, mentre Maria Barnoia va capitular el retaule major 

de Sant Esteve de Guialbes (1726) i, probablement, el retaule major de Sant 

Jordi Desvalls, que apareix esmentat en els acords del primer, Joan Torras 

havia contractat forc;:a anys abans el retaule major de la capella de Sant Mer 

situada també a la parroquia de Sant Esteve de Guialbes (1693)23. Aquesta 

obra desapareguda és a hores d'ara la primera intervenció documentada que 

tenim de Joan Torras. [Apendix documental 2[. 
El retaule deis sants lu i Honorat es compon de pedestal, predeHa, cos 

principal i atic. La predel'la esta decorada amb angelets a peu dret voltats 

d'una orla de motius vegetals. De fet, el repertori decoratiu del bancal es 

compon de volutes i fuJles d'acant que emmarquen un baix relleu ovalat, 

col·locat al mig, amb la representació de Maria Magdalena penitent. El cos 

central, com passa en alguns deis retaules de la catedral gironina, s'ha 

eixamplat notablement. En aquest cas, i com després també passara en el 
retaule de sant Miquel, la raó d'aquest eixamplament és una pintura sobre 

tela amb la representació deis sants lu i Honorat en extasi acompanyats 

deis seus atributs i coronats per dos angelets . A banda i banda del llene;: una 

parella de columnes salomoniques emmarcaven dues escultures exemptes, 

de sant Antoni de Padua i de sant Ignasi de Loiola24 
, que es perderen durant 

la Guerra Civil espanyola -com va passar en el retaule de sant Miquel-. 

Lentaulament segmentat en parts que avancen i en altres que retrocedeixen 

és un deis elements que dóna més mobilitat al conjunt. De la part de 

I'entaulament més avane;:ada arrenquen dues volutes que enllacen amb un 

atic format per un sol relleu central, amb el tema de l'Anunciació, emmarcat 

per pilastres i coronat per un frontó partit acabat amb volutes. A banda i 

banda del relleu hi ha esculpits dos angels músics. La decoració de la capella 

23 Joan BOSCH . • Pintura del segle XV 11 J...». op. cie., p. 144, el retaule de Sane Esteve de Guialbes 

va concordar-se el 24 de setembre de 1726 i el s pactes es canceHaren el 22 de mar<;: de 1730. Cautor 

ja havia intuYt aquesta possible coHaboració professional entre Torras i Barnoia. AHG, Girona 2, Josep 

Nató, manual de 1693, (núm. 920), 9 de febrer de 1693. 

H Joan BOSCH, "Pintura del segle XVIII ... >, op. cir" p . 149 va ser el primer a dir que les escul

tures perdudes del retaule podrien ser les de sant Antoni de Pádua i sane Ignasi arenent a les últimes 

voluntats del canonge BoAl1. 
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Figura 2. Joan Torras, retaule deis sants lu i Honorat, catedral de Girona. Fotograna: Capítol 
Catedral de Girona. 
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Figura 3. Joan Torras. sant 
Antoni de Pádua. retallle deis 
sal1ts fu i Honorat. catedral 
de Girona. Fotografia: Arxill 
Capítol Catedral de Girona. 

es completa amb dos quadres penjats als murs laterals que representen sant 
Ignasi en extasi contemplant la Sontíssimo Trinitat, en record del sant patró del 

donant, i sant Antoni de róduo predicont ols peixos, que han estat atribu"its per 

Joan Bosch i Francesc Miralpeix a Joan Pall Casanoves. ¡Figura 2, Figura 31. 
Lany 1710 Joan Torras es va encarregar de construir el retallle de la 

capella de Sant Tomas d'Aquino del monestir de Sant Domenee de Girona 

valorat en dlles-eentes seixanta lIiures25 
. D'aquest obra desaparegllda no en 

tine cap més informaeió. 

25 Aurora PÉREZ SANTAMARíA. Escu/tura barroca a Cata/unya... . op. cit .. p. 139 i doc. 286. 
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LERMITA DE SANTA CATERINA DE TORRO ELLA DE MONTGRí26 

Segons el notari de Torroella de Montgrí, Andreu Sabat , I'ermita de 

Santa Caterina va ser fundada I'any 1390 per tres monjos procedents del 

monestir de Montserrat, Bartomeu Cabotas, Pere Tarascó i Berenguer 

Desguell arribaren a Torroella de Montgrí i es reclogueren per pregar a la 

muntanya on ben aviat constrLú'ren una ermita (1390-1392)27, No hi ha ga ires 

dades d'aquesta primera construcció, tot i que s'ha suposat que devia ser 

molt senzilla , És possible que només es tractés d'un únic espai amb un altar 

presidit per una talla gotica de santa Caterina que va ser destnú'da I'any 

1936, Aquesta talla, segons conta la /Iegenda, va ser trobada en una cova de 

la muntanya, molt a prop de I'empla~ament de I'ermita, i amplia el cataleg de 

les imatges i marededéus trobades al Principat28 
, [Figura 4[, 

En el segle XVII I'ermita va arribar al seu moment més es plendorós i la 

muntanya s'omplí de romeus i capelletes que marcaven el recorregut que 

calia seguir, Es fundaren noves co nfraries, com la deis sants metges, i ben 

aviat s'emprengueren les obres per remodelar i ampliar I' edifici existent, 

La tra~a d'aquestes obres s'encarrega al mestre gironí, d'origen aragones, 

Bartomeu Soriano abans de 170229 , Bartomeu Soriano tenia una solida 

trajectoria professional avalada sobretot per les obres empreses a Girona , 

Així, intervingué en algunes obres destacad es de final del segle XVII: entre 

1698 i 1708 treballa a la tercera andana de la fa~ana ele la seu de Girona, Per 

aquelles dates també hi treballaven Jaume Mil' i Joan Alesma i Esperan<;:a3o , 

" El meu sincer agra',ment a Toni Rovira , a I'arxiver i al personal de Can Quintana-Museu de la 

Mediterriln ia per totes les facilitats a I'hora de dur a terme la consulta de la docllmentació, Tambe a 

Manolo pe r facilitar-me I'acces a I'ermita. 

" Andreu Sábat, Llibre de la Verge Reyna y Martyr Santa Cath arina Alexandritla y de so san ta Casa en 

la montanya de Mongri, y en la vall de aqllella Font Aribosa constrllida, 1672. 

" Xavier MUNDET, "La cova de San ta Caterina», L!ibre de Festa Major de Torroella de Montgrí, 2008, 

p, 85-95. Dedicada als santuaris marians destaca I'obra del dominic Narcís CAMOS, jardín de María, 

plantado en el Principado de Cata/llña, Girona, 1657. 

'" AMTM, 1/0144-2 .1.3.4. (1702- 1708), Llibre de comp tes de Santa Caterina, 1702, Joan Salvi 

administrador, 29 de gener de 1702. La notícia ja la publicilJosep VERT, «La capella de Santa Caterina i 

I'obra pictór ica del seu sostre" Llibre de la Festa Major de Torroello de Montgrí, 1997, p. 51-62. 

JO Francesc MlRALPEIX, "Cacabament de la seu de Girona ... »,len premsa l op_ cir. , en especial el 

capíto l titulat "La tercera andana (1698-1708): Bartomeu Soriano i els balcons' _ 
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Figura 4. ermita de Santa (aterina, massís del Montgrí. Fotografia: Francesc Miralpeix. 

Lany 1703 amb el seu fill, Josep Soriano, i els escultors Miquel Llavina i 

Andreu Sala presentaren a Barcelona un projecte per acabar el retaule 

de sant Oleguer, que no s'executa. Lany 1707 va visurar, juntament amb 

Pere Garau, les obres realitzades per Joan Alesma i Esperanc;:a a I'església 

parroquial de L1agostera31 
• Dos anys després de trac;:ar les obres de I'ermita 

Bartomeu Soriano i Joan Alesma i Esperanc;:a visuraren una font de Torroella 

de Montgrí constru"ida pe! mestre de cases de Tortosa Josep Tarragó32 
• 

JI Gemma DOMENECH. Els afiás de la collstrJ/cció. .. op. cir., p. 330-331. Caries DORICO. "Cons

trucció i moblament de I'església de Sant Lluc segons el lIibre de comptes de I'obra», [en premsal : 

Pere Garau era membre d'una familia de mestres de cases originaria de la Pera i va morir cap a 1713. 

El seu fill , Pere Garau 11 , assolí el grau de mestre de cases I'any 1707, intervingué en l'obra edilícia de 

I'església de Sant Lluc de Girona i va morir I'any 1732. 

" AHG, Torroella de Montgrí, joan Salvi, manual de 1704, (núm. 293), 13 dejuny de 1704.joan 

Alesma i Esperan~a havia visurat una casa de Torroella de Montgrí, que edificava jaume Montanyach, 

el febrer de 1704: AHG. Torroella de Montgrí , joan Salvi, manual de 1704, (núm. 293), 11 de febrer 

de 1704. 
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Després de la tra¡;:a proporcionada per Bartomeu Soriano, el 17 de juliol de 

1702 es publicava I'encant públic que finalment comprometé elmestre de cases 

gironí Jaume Mir per dur a terme la reforma del conjunt eremítiCo Es tractava 

deJaume Mir 11, fill deJaume Mir, germa deJoan ijosep Mir i cunyat de Guillem 

Capmany i Joan Rigau, tots ells mestres de cases. Degué ser un contractista 

destacat durant el primer ter¡;: del segle XVIII a Girona, perque entre altres feines 

va fer-se carrec de refer i arreglar la capella de la Mare de Oéu del Claustre de la 

catedral a partir del4 d'agost de 170433 
• [Apendix documental 3[. 

Segons es despren de la documentació, les obres preveien un pla de 

reforma integral que havia de centrar-se en tres eixos d'actuació: la capella, 

la torre campanar i un espai de nova planta bastit damunt de la capella que 

havia d'acollir les de pendencies deis ermitans. El contracte d'obres és prou 

detallat perque m'entretingui una mica a comentar-lo. O'entrada, I'altífex havia 

de tenir a punt pilastres, arcs, portes i finestres de pedra picada per muntar i 

organitzar els espais de la nau central i deIs laterals de I'ermita . Les capelles 

laterals, a banda i banda del presbiteri, donarien accés a la sagristia i a la torre 
campanar. Entre el presbiteri i la nau central hi havia un de~nivell que villdrii:l 

marcat en planta per un escaló . A la torre hi havia d'haver quatre oculs que 

havien de fer nou pams d'altura i quatre i mig d'amplada cadascun per poder 

posar-hi una campana si calia. Les parets de I'edifici havien de fer-se de pedra 

i cal¡;: i després havien de ser esquerdejades34 
, mentre que les voltes de les 

capelles havien de fer-se amb dos gruixos de rajol , havien d'anar enguixades i 

refor¡;:ades amb algunes faixes en forma de creu. Per tal d'evitar córrer riscos 

innecessaris, els fonaments de la capella s'havien d'eixamplar un pam i mig 

més del que s'havia previst a la tra¡;:a. S'havia de fer un voladís -el document en 

deia rafee o barbacana- que resseguís tots els teulats i s'havia de procurar que la 

teulada no tapés la visibilitat de les finestres de la quadra. El document també 

detallava com s'havien de resoldre els elements del parament mural exterior: 

així, deia que el mestre de cases havia de fer el portal principal de la capella, de 

)] Gemma DOMÉNECH, EIs oficis de la construcció .... op. cit., p. 296. Francesc MIRALPE( X. «t:aca

bamenr de (a seu de Girona .. .», [en premsa/, op. cit. 

34 Segons ('Enciclopedia Catalana. esqllerdejar: arrebossar (una paret) amb morrer. lIan~ar amb 

la palera. sense remolinar-la. per ral d'igllalar la superficie , rapar forats i deixar la parer en condicions 

d'ésser arreboss ada amb més cura. 
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vuit pams de llum i dotze d'altura , mentre que el portal existent que hi havia 

a la part del darrere de la capella s'havia d'aprofitar ubicant-Io com a porta de 

la torre. S'havien d'enrajolar les capelles noves i el presbiteri i fer els altars de 

pedra. El mestre d'obres havia de treballar amb les seves eines: gavetes, regles, 

fustes per a les bastides, etc., mentre que els administradors li proporcionarien 

els materials que necessités a peu d'obra: cal~ , sorra, rajols, teules , guix, etc. 

A part d'aquestes indicacions ben habituals sobre els materials i els processos 

constructius que havien de regir l'obra, el document estipulava que s'havia de 

terraplenar la pla~a que hi havia davant de la capella, que els pagaments es 

farien efectius en tres terminis, en comen~ar, a la meitat i en finalitzar les obres, 

i que havien de durar un any i mig3S • Les obres degueren avan~ar rapidament, 

perque el setembre de 1702 els administradors varen encarregar una visura 

de les parts que ja s'havien bastit. EIs mestres de cases que hi intervingueren 

foren el gironí Bernardí Alsina, que defensava els interessos del constructor i 

que hem vist cobrant per haver fet els plints de pedra del retaule deis sants lu i 

Honorat de la catedral de Girona contractat per joan Torras, iJoan Vidal ijaume 

Montanyach, que actuaven en nom deIs administradors. Malauradament, la 

visura no fou favorable per a jaume Mir perque el document fixa que «tot lo 

pany de la obra de sol ixent y mitg die se ha de spatl/ar des de la obra vel/a fins a la 
sacristia y se ha de sercar lo fonament y tomar-se fer segonslo que se requereix la obra 

a gastos de dit mestrejaul71e Min)36. [Apendix documental 4]. 

Amb aquesta remodelació, ['espai interior de la capella queda 

notablement ampliat. De tota manera I'acabament definitiu de les obres del 

complex no es completa fins al final del segle XIX, quan el mestre d'obres de 

Ton-oella de Montgrí, Pere Creixell, va encarregar-se de la consolidació de les 

teulades, de I'acabament del campanar i deis elements de la fa~anaY 

Si fem cas de les descripcions de josep Vert, en els anys vuitanta del 

segle XX hi havia fins a vuit altars que decoraven I'interior de I'ermita: l'altar 

major, el de la Mare de Déu deis Dolors, el del Crucifix, el de la Mare de Déu 

JS AHG. Torroella de Montgrí. notari sense identificar (potser Joan Salvi). manual de 1702. (núm. 

647). 17 de juliol de 1702. 

J6 AHG. Torroella de Montgrí. Ilotari no identificat (potserJoan Salvi). manual de 1702. (núm. 

647).24 de setembre de 1702. 

37 Josep VERT. "La capella de Santa Caterilla i robra pictórica del seu sos tre». Llibre de Festa Majar 

de Torroella de Monlgrí. 1997. p. 58. 
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deis Socors i sant Baldiri, el deis sants Cosme i Damia, sant Salvador d'Horta 

i santa Llúcia, el de la Mare de Déu de la Llet, el de santa Eugenia i el de sant 

Francesc Xavier38 
, per bé que alguns es trobaven fon;:a malmesos i desplae;:ats 

del seu lIoc original. Entrant per la porta de la placeta, al primer tram lateral 

del costat de I'epístola hi havia I'altar deis sants metges Cosme i Damia. Vert 

el considera: «Un majestuós altar ban'oc tirant a plateresc de grans dimensions i 

amplia taula. Les seves columnes salomóniques que s'enfila ven cap a la cornisa de 

dalt emmarcaven la figura de dos sants, els metges Cosme i Damia. Era el més ben 
conservat de la cape/la i el seu conjunt artístic de bon gust»39. 

En altres epoques més reculades I'ermita havia estat objecte d'una 

decoració privilegiada . Durant el darrer tere;: del segle XIV havia arribat al 

massís del Montgrí el retaule de la Mare de Déu de la Llet, que ha estat atribüit 

indistintament a Francesc Serra II i a Llorene;: Saragossa (actiu a Barcelona i a 

Valencia, c. 1363-1406), i que actualment és una de les obres mestres de la 

Fundació Godia de Barcelona. Degué ser una donació de la notable famHia Tor 

de Torroella de Montgrí, perque en el retaule hi ha esculpits els escuts d'armes 

d'aquesta nissaga . Al principi del segle XX ocupava el segon tram lateral del 

costat de I'epístola després del retaule deis sants metges: «Cap a /'altar major 

i dintre d'un marc de dues columnes descolorides, sostingut per uns escalons corcats i 
mig desfets, es trobava l/n meravellós retal/le gótic catala de /'escola de jaume Serra 
representant la Mare de Déu de la L/et. Formaria part d'algun altar gótic que la febre 

del mil set-cents va arrasar tota la capella deIs elements anteriors arraconant vells 
altars per introduir-hi els del renaixement»40. Els administradors de Santa Caterina, 

juntament amb I'Ajuntament de Torroella de Montgrí, el vengueren I'any 1924 

per finane;:ar les obres d'arranjament de l'ermita4 1 
• 

J8 Josep VERT, El temple parroquial de Sa nt Genís, Mu seu del Montgri i del Baix Ter. 1984, p. 118. 

]9 Josep VERT, "La capella de Santa Caterina. De la capella i els altars», Llibre de la Festa Major de 

Torroella de Montgrí, 1976-1 977, sen se paginar. 

40 Josep VERT, "La capella de Santa Caterina...>, op. cit., sen se paginar. 

" Per la taula de la Mare ele Déu de la UN vegeu M.VV Romanic i gótic de la col·leeció Fundoció Francisco 

Godia, catitleg de I'exposició (7 ele febrer - 29 d'abril de 2001). Rosa ALCOY i Pere BESERAN , El romclIlic i el 

gótic despla,ats. Estudis sobre I'exportació i migracions de I'art comió medieval, Universitat de Barcelona, 2008, p. 

172-182, hi ha un estat ele la qüestió i noves aportacions al taller deis Serra. Anton i José PITARCH, "Uoren s 

Saragossay los orígenes ele la pintura medieval en Valencia», d'Art, Universitat de Barcelona, 1979, p. 21-50. 

Cesar FAVÁ MONLLAU, «El retaule eucaristic ele Vilafennosa i la iconografla del Corpus Christi a la Corona 

d'Aragó» , Locus AmoenLls, núm. 8, Universitat Autónoma de Barcelona, 2005-2006, p. 110, nota núm. 17. 
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Al costat de I'evangeli, Josep Vert continua dient que hi havia columnes i 

una cimera que emmarcava un cambril dedicat a sant Baldiri: «En tenimun record 

lIunya de la seva imatge, peró sí que en els graons damunt la tOlda d'altar una profusió 

d'angelets barrocs ifiguretes que provenien d'altres altars desapareguts, amb sacres de 

marcs de lIauna, creus i pitxers que hi estoven repartits com a cal antiquari»42, Segons 

I'historiador era el 1I0c on antigament hi havia hagut el retaule de la Mare de 

Oéu de la L1et. En un lIibre dedicat als exvots Josep Vert publica les fotografies i 

la descripció del retaule de sant Baldiri , ara restaurat i conservat a la capella del 

baptisteri de I'església parroquial: «És un retaule d'estil neoc/assic,fet probablement 

en la segona meitat del segle XVIII i ofert a la capella com apresentalla. Mesura 1'20 m. 

d'amplada per 1'04 m. d'alr;ada. Es compon de tres grups, sobremuntats en una base 

que reposava sobre la taula d'altar. En el centre hi ha una fornícu/a que probablement 

portava la imatge del sant, entre dues columnetes rematades per capitells corintis. Al 

damunt /'encapr;ala una sanefa o!rontó. Dos plafons, un a cada costat de laforníCL/la, 

porten pintats passatges del maniri de Sant Baldiri. Al de la dreta, mirant /'altar, hi ha 

al damunt, la jlage¡'¡ació i a baix el degollament. Al costat esquerre, a dalt, el mortir 
dintre el sepulcre, del qual sOlzeix el c/assic ram de 110m; idos fidels orant; a baix, 
el típic retOldó mariner. Un vaixell de tres pals amb I'arboradura desfeta i en un mar 
enfurismat, amb la figura del sant aureolat en un angle superion)43. 

Al costat hi havia els fragments del retaule de la Verge deis Oolors i un 

quadre de sant Francesc Xavier, que va ser cremat per I'ermita entre 1937

1938: «Era curiosa aquesta pintura jo que era la figura del sant, estaven plasmades 

les Maures amb /'Estartit i la seva costa, destacont les Medes i un vaixell dins la 

mar. Una població murada que podria ésser Torroella . Ignorem si fou cremat quan 
la guerra o resta en alguna co"'ecció particu/a n)44. 

42 Josep VERT, «La capella de Santa Caterina .. . », op. cit ., sense paginar. 

n Josep VERT, Lo il1dústria de la cera deis exvots i les devocions populars, Museu del Montgrí i del 

8a ix Ter, 1987, p. 61-65. 

44 Josep VERT, «La capella de Sama Cateri na ...», op. ci t., sense paginar. Josep VERT. ,(Els retaules de la 

capella eJe Santa (aterina», L1ibre de la Festa Majar de Torroella de Montgri, 1988, p. 31-35: identifica el retaule 

de sant Francesc Xavier COIll a retaule de sant Nicolau de Tolentí, la devoció del qual diu que havien introdu

.,'t els frares agustins a Torro ella de Montgrí. El cert és que en el seu lIibre sobre la parróquia de Sant Genis 

de 1984, p. 118, en que recull els altars que hi Ilovia a J'ermita, esmenta el de sant Francesc Xavier i no pas 

el de sant Nicolau de Tolentí. lconografi cament, és ciar que es traeta de sant Francesc Xavier en I'episodi de 

predicar a J'Ásia . La doculllentació notarial també ho confirma en el sentit que hi ha pagalllents pel retaule 

de san t Francesc Xavier, mentre que no es fa esment enlloc d'un retaule dedicat i1 sant Ni colau de Tolentí. 
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Finalment, Josep Vert diu: «Entre /'altar amb el quadre de sant Nicolau i 

aquest últim del fans penjat a la paret amb U/1S claus de ferro que havien destrossat 

la tela i la pintura, s'hi trobava una mostra del pintor jaume Cabrera, del segle 

quinze, que forma va part del retaule deis oolors. Menys mal que es va salvar aquesta 

tela i que no sabem com es traba avui al Museu oiocesa de Girona»45. El retaule 

de Nostra Senyora de la Pietat o deis Oolors (1400-1410), és atribúit al taller 

de Jau me Cabrera (1392-1432). Actualment, només es conserva la pintura 

central, que esta exposada al saló del tron del Museu d'Art de Girana. 

El retaule major i algunes obres menors (1700-1710) 

ParaHelament a la realització de les obres de remodelació i ampliació 

de I'ermita, els administradors decidiren emprendre també la decoració 

interior de la capella. IFigura 51. 
Així, el 2 de desembre de 1701 contractaren a Joan Torras la realització 

del retaule major46 . El figuerenc havia d'esculpir-lo seguint dues traces que 

havia entregat als administradors . La primera tra\a havia de quedar enllestida 

el dia de la celebració de Santa Caterina de 1702 (el 25 de novembre), mentre 

que la segona s'havia d'acabar un any més tard47• En el retaule , Joan Torras 

hi havia d'esculpir els martiris a que fou sotmesa la santa. També havia 

d'esculpir un Sant Crist amb la creu i la peanya corresponents . Lobra s'havia 

de fer al tal/er de Figueres i després es portaria a I'ermita amb el benentes 

que si durant el trasl/at patia algun desperfecte I'escultor hauria d'esmenar

lo. Un cop acabada I'obra es faria visurar per dos mestres. Si tots els acords 

es complien correctament,Joan Torras rebria nou-centes I/iures que es farien 

., josep VERT. «La capella de Santa Caterina .. .», op. cit.. sense paginar. josep VERT. "EIs retau' 

les .. ". op. cit.. p. 34. Segons ilquest autor, el retaule de Nostril Senyora de la Pietat s'hiluriil sa lvar de 

lil destrucció i la crema deis altars de les capelles perque era clavat a la paret, molt amunt. Duranr la 

Guerril Civil espilnyola va ser traslladat al municipi de Colomers i després de 1939 va apareixer a la 

casa Caries de Girona . que més tard esdevindria el Museu d'Art de Girona . 

.. El 1699 loan Torras ja havia rebut una lliura i deu sous per haver arreglat l'antic rerallle major 

de l'ermira: AMTM. l/O 144·2.1.3.4. (1702·1708).llibre de comptes de San ta Caterina. 1702.joan Salvi. 

24 de febrer de 1699 . 

•) És esrranya aquesta precisió de les dues traces . Normalment, I'escultor presentava un dibuix 

que corresponiil a la meitat del retall le . amb el qual els administradors ja es conformaven teninr en 

comp re que el retaule es componia ele dues meitats simetriques. 
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Figura 5. Interior de I'ermita de Santa Caterina, massís del Montgrí. Forografia: L. Roisin. Fons 

documental de Josep Vert. -Centre de Documentació del Montgrí i del Baix Ter-, Can Quintana

Museu de la Mediterránia. 

efectives en tres terminis de tres-centes lIiures cadascun: al comenc;:ament, 

a la meitat idos mesos després d'haver-Ia acabada48 • Aquests terminis no es 

compliren. Els pagaments que he localitzat s'efectuaren el 3 de novembre 

de 1702 quan Joan Torras rebé vint dobles, 1'11 de desembre de 1702 quan 

rebé cinquanta-cinc Iliures, el 3 de novembre de 1704 quan rebé noranta 

Iliures i el 31 de gener de 1706 quan rebé quaranta-quatre lIiures més49 
• 

IApendix documental 51. 

El cost del retaule major afegit a la renovació deis altres altars i a 

I'encimec d'alguns objectes litúrgics endarrerÍ la dauradura del primer. 

El 1723 Joan Torras rebé cinc lIiures i dotze sous '<per dues anades des de 
Figueres a Torroella de Montgri per donar a daurar i desfer el retaule majon,50. La 

48 AHG, Torroella de Monrgrí, notari no identificat (potser Joan Salvi). manual de 1701 (núm . 

646),2 de desembre de 1701. 

49 AMTM, 1/0144-2.1.3.4. (1702-1708). lIibre de compces de Santa Cacerina , 1702, administra

dor Joan Sa lvi . 

50 AMTM, 1/0144-2.1.3.4. (1702-1708) , lIibre de comptes de Sanca Cacerina, (1716-1723), Narcís 

Planas, 3 d'abril de 1723. 
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presencia de Torras a la vila degué propiciar que aleshores els administradors 

de l'ermita li encarreguessin la talla de dos marcs per els quadres que havia 

pintat Joan Pau Casanoves i que són objecte d'estudi per part de Francesc 

Miralpeix en aquesta mateixa publicaciósl . La poliCl-omia del retaule major 

es va subhastar pliblicament el febrer de 172352 
• [Apendix documental 6]. 

El daurador Felix Pi fou qui oferÍ un preu més ajustat per fer-se carrec 

de I'obra: quatre-centes lliures en concepte del preu fet 53 
. Felix Pi era oriünd 

de Sant Andreu de Llavaneres 54 
• Va ser documentat per Joan Bosch a Girana 

I'any 1725. Ara sabem que va treballar en la fa<;:ana de I'església de Sant Lluc, 

on s'ocupa de «pintar al ali las borlas Jaranas, boleó y retxas de dita iglésia» , 

feina per la qual rebé vint-i-dues lIiures i vuit sous el 28 de juny de 172955 
• 

Cap a 1730 Felix Pi va contractar la dauradura del retaule major de I'església 

parroquial de Llagostera que havia esculpit el barcelonÍ Miquel Llavina 

(1681-1688). És possible que la presencia de Felix Pi a Llagostera tingués a 

veure amb el finan<;:ament ele nou-centes lIiures, per part del canonge Jaume 

Codolar, e1el total de dues mil set-centes que costava el retaulé6• 

Elmajor de I'ermita de Santa Caterina és I'linic retaule d'aquest indret 

que ha arribat fins als nostres dies. Compon un conjunt ben interessant deis 

s. AMTM, 110144-2.1.3.4. (1702-1708), Ilibre de comptes de Santa Caterina. (1716-1723), Narcís 

Planas, el 17 ele maig ele 1723 rebé dues dobles i el30 de juliolles quatre dobles restants, Es compro

meté a portar i assentar els marcs el dia que els administradors ho demanessin, 

52 AHG, Torroella de Montgri, Agusti Pouplana, manual de 1723. (núm. 307), f. 70-71, 24 de 

febrer de 1723. 

53 AMTM, 1/0144-2.1.3.4., Ilibre de comptes de Santa Caterina, (1716-1723). Narcís Planas, 29 

ele novembre de 1723. Aquesta noticia és citada per Josep VERT, "Els quaelres de Santa Caterina .. , op. 

cit., p. 71. 

54 El municipi ele naixement apareix esmentat en un censal a nom del elaurador, AHG, Torroella 

de Montgri, Agusti Pouplana, manual de 1742, (nlÍm. 325),14 de setembre de 1742, f, 558-559. 

55 Caries DORICO, "Construcció i moblament.., .. , len premsa[. op, cit. 

56 Joan BOSCH, "Pintura del segle XVIII", .. , op, cit" p, 147.Josep Maria GRAU i Roser PUIG, "Es

cultors i elauradors a Llagostera (ss. XVII-XVIII) .. , Quaderns de /a Se/va, núm. 4. 1991. p. 59.Joan BOSCH, 

"Pintura elel segle XVII l. ...', op. cit., p. 142, diu deJaume Codolar U 1734): a més de suportar el preu de 

I'obra i elel daurat del retaule de l'Anunciació, lIegá elevades quantitats a les parróquies de Llagostera i 

a la capella de Sant Ampeli de Penedes perqué els obrers hi aixequessin sengles retaules (el de Llagos

tera, un retaulet, havia d'ostentar un quadre ele Nostra Senyora deis Dolors com el de Santa Clara ele 

Girona). Com ja apuntava Joan Bosch és possible que Félix Pi també daurés el retaule de l'Anunciació 

de la catedral de Girona, el finan<;ament del qual recaigué en el canonge Codolar. 

219 



TERESA AVELLÍ CASADEMONT 

Figu ra 6.Joan Torras (escultor) i Feli x 

Pi (daurador), retaule major de Santa 

Caterina, ermita de Santa Caterina, 

massís del Montgrí. Fotografia: 

Francesc Miralpeix. 

primers anys del Set-cents, jUl1tament amb les dues teles del presbiteri de 

Joan Pau Casanoves i el cicle pictoric i ornamental que decora la volta de la 

capella de Fernando de Segovia i deJoan Tapies. És un conjunt modest pero 

exquisit, si ens atenem al nombre d'obres conservad es d'aquesta epoca. 

Afortunadament, en els anys noranta del segle XX, tant el retaule major com 

els quadres varen beneficiar-se d'una restauració acurada empresa des del 

Servei de Restauracions de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunyas7 • 

El retaule es compon de socol, predeHa idos cossos organitzats en tres 

carrers i guardapols. El socol alterna plafons decorats amb motius vegetals 

amb dos plafons amb I'escut de santa Caterina, on hi ha esculpits la palma, 

la roda del seu martiri, la corona i I'espasa curosament entrella<;ades. 

¡Figura 61. 
Santa Caterina d'Alexandria era una donzella, verge i martir que va morir 

I'any 307. Va pertanyer a una família distingida d'Alexandria i va rebre des de 

57 Josep VERT, "E ls quadres de Santa Caterina.. , op. cit., p. 69. La restauració del retaule rOll 

dirigida per Mónica Marull i Anna de Puig, mentre que la restauració deis dos quadres es va fer des de 

la delegació gironina i la va dirigir Pere Rovira. 
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Figura 7. 
Joa n Torras 
(escultor) i Félix 
Pi (daurador), 
Aprenentatge de 
santa Caterina, 
retaule maj or de 
Santa Caterina 
del massís 
del Montgrí. 
Fotografia: 
Francesc 
Miralpeix. 

molt jove una sólida instrucció filosófica i teológica . Lescena de la prede Ha 

a la dreta de l'espectador, gairebé com un diorama nadalenc, representa la 
jove (aterina reclosa a casa E's('olt;mt IpS<;;lVips Ili(ons riels spus progenitors. 
IFigura 71. L'any 307, quan Caterina tenia divuit anys, I'emperador Magenci, 

que governava Egipte , va celebrar a Alexandria , on tenia temporalment la 

seva capital, festes i sacrificis de bous i xais en honor als déus pagans , mentre 

que donava ordres d'intensificar i endurir les persecucions de cristians. 

Mentrestant, Caterina es dedicava a evangelitzar els alexandrins per tal 

d'evitar que caiguessin en la idolatria. La jove va anar a trobar-se al temple 

d'Apis amb I'emperador, que queda embadalit amb la seva bellesa i amb els 

seus coneixements. Magenci va ordenar que la retinguessin al temple i va 

fer cridar cinquanta docto rs d'Egipte perque rebatessin els sells arguments. 

Lesforc;: no només fou en va, sinó que, a més , Caterina aconseguÍ convertir 

al cristianisme alguns deis ass istents a l'acte. Lepisodi de Caterina entre els 

doctors i savis egipcis és el que Torras esculpí a la primera andana a la dreta 

de I'espectador i el que Casanoves pinta en el quadre del presbiteri, també a 

la dreta de I'espectador. [Figura 8]. La llegenda continua dient que davant els 

intents infructuosos per sedllir-Ia, I'emperador Magenci ordena la seva Illort 

no sense que abans hagués de passar per alguns martiris macabres. AixÍ, 

santa Caterina fou empresonada en una torre on rebé el confort d'un angel 

IFi gura 91, fou flageHad a per dos esbirros (són els dos episodis laterals del 

segon cos) IFigura 10], fou sotmesa al turment del foc i d'una rod a armada 
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Figura 8.Joan Torras (escultor) i Felix Pi (daurador), 
Discussió de santa Ca terina amb els doctors, retal.lle 
major de Santa Caterina del massís del Montgrí. 
Fotografia: Francesc Miralpeix. 

Figura 9. Joan Torras (esculto r) i Felix Pi 
(daurador), Santa Caterina a la presó, retaule 
major de Santa Caterina del massís del 
Momgrí. Fotografia: Francesc Miralpeix. 

Figura 10. Joan Torras (escultor) i Felix Pi 
(daurador). Flagel-lació de santa Caterina, 
retaul e major de Sa nta Caterina del massís 
del Montgrí. Fotografia: Francesc Miralpeix. 

Figura J J. Joan Torras (escultor) i FeJi x Pi 
(daurador), Esposalles místiques de santa Caterina, 
retaule major de Santa Caterina del massís del 
Montgrí. Fotografia: Francesc Miralpeix. 
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de ganivets que, miraculosament, es va trencar abans de ferir-Ia (el relleu 

central de la predeHa) i, finalment, fou decapitada davant de I'emperador 

(a la predeHa a I'esquerra de I'espectador) . El relleu central al segon cos del 

retaule relata I'ascens al cel de la santa, del qual s'encarregaren els imgels, 

mentre que al primer cos a I'esquerra de I'espectador hi ha representad es 

les esposalles místiques de santa Caterina amb la Mare de Déu i el nen Jesús 

-el mateix episodi que hi ha en el quadre penjat al presbiteri a I'esquerra de 

I'espectador. IFigura 111 . 
La festivitat de santa Caterina se celebra el 25 de novembre, és la 

patrona deis filosofs i es considera un deis catorze sants de més influencia 

celestial, tal com apareix pintada a la volta de I'ermita, en primer terme 

i a tocar de la SantÍssima Trinitat. Així la decoració sencera que hi ha al 

presbiteri és una exaltació de I'hero'lna d'Alexandria en tant que defensora 

i martir del cristianisme i per aixo hi ha relatats els principals episodis de 

la seva hagiografia -el contracte del retaule especificava que havien de 

ser els episodis de martiri 58
-. És un retaule essencialment narratiu, en que 

no hi ha espai per a I'escultura exempta lIevat de la fornÍcula principal, 

reservada per acollir la imatge de fusta de santa Caterina i per als angels 

que permeten apreciar les fotografies antigues. Aquestes imatges indiquen 

que al principi del segle XX la talla de fusta ja havia estat substitu'ida per 

una d'alabastre59 
. 

Es tracta d'una estructura senzilla de tres carrers més guardapols 

en que destaquen alguns elements decoratius algunes solucions 

compositives per als relleus molts interessants i ben resoltes, que 

contrasten amb altres elements resolts de manera més expeditiva i 

barroera . Penso, per exemple, en els perfils d'home i de dona dins d'una 

orla decorativa que hi ha al bancal, als bustos de les polseres i de la cimera, 

5& l ouis RÉAU. Iwnagraphie de /'ort chrétien. Icol1ographie des saints, Paris, Presses Universitaires 

de France. 1955-1959, tom 111-1, p. 269-270. 

19 josep VERT. «La capella de Santa (aterina .. .», op. cit., sense paginar: De la imatge antiga diu 

que era petita, d'uns 70 o 80 centimetres d'altura amb el seu peu. D'alabastre amb les vestidures 

policl'Omades si bé plenes de fum i que les neteges barroeres n'l1avien fet perdre bona parto Estava 

trencada pel tors, tal vegada caigué i se'n desprengué la roda que portava esculpida al costat dret, la 

qual es va perdre i no tenim noticia que fos guardada. Una petita corona i palma feta de Ilauna , que 

és la que va posar-li en Rafel Bou qua n en va treure una fotografia, que va aparéixer publicada a josep 

VERT, «600 anys de Santa (aterina», Llibre de la Festa Majar de Tarroella de Mantgr'-, 1992, p. 32. 
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Figura 12. loan Torras (escultor) i Félix Pi 
(daurador), detall decoratiu del retaule major 
de Santa Caterina del massis del MOlltgrí. 
Fotografia: Francesc Mi ra lpeix. 

Figura 13. loan Torras (esculror) i Félix Pi 
(daurador), detall decoratiu del retaule major 
de SantaCaterina del massís del MOlltgrí. 
Fotografia: Francesc Miralpe ix . 

en els episodis historiats de la predeHa o a les cornucopies de flors que 

tlanquegen la decapitació de la santa. [Figura 12 . Figura 131. En el relleu 

de l'atic, l'Ascensió de santa Caterina s'ha resolt amb tres angel s que enmig 

d'una nuvolada enlairen el cos inert de la santa . És una composició que 

remet llunyanament a l'Éxtasi de sant Pau pintat per Nicolas Poussin (1650) 

IFigura 14. Figura 151 . En canvi, els relleus de la F1ageHació i de les Naces 

místiques resulten més convencionals, en la línia compositiva de moltes 

representacions de martiris o d'epifanies. És possible que Torras hagués 

manllevat algunes solucions d'estampa per tal d'enriquir i actualitzar, 

en la mesura de les seves capacitats, els episodis narratius del retaule. 

No obstant aquesta intu'lció , el cert és que no he detectat cap citació 

literal que remeti a solucions d'estampa . Només evoco la inspiració de 

Poussin i I'hipotetic coneixement, sempre per la via del gravat, d'una 

pintura de Pietro da Cortona al Palau Magnani de Bolonya, que potser va 

servir-li per resoldre el relleu de la Decapitació de santa Caterina. [Figura 

16. Figura 171. Que Joan Torras treballava de manera similar als seus 
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Figura 14. Joan Torras (escultor) i Félix Pi Figura 15. Nicolas POllssin, Extasi de sant PaLl 

(daurador), Ascensió de santa Caterina , retaule (1650). Fotograna: Museu del Louvre, París. 

major de Santa Caterina del massís del 

Montgrí. Fotograna: Francesc Miralpeix. 


Figura 16.Joan Torras (escultor) i Féli x Pi (daurador). Decapitació de santa Caterina, retaule major 
de Santa Caterina del massís del Montgrí. Fotograna: Francesc Miralpeix. 
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Figura 17. Pietro da Cortona, Historia de RomLlI i Rem. palau Magnani de Bolonya. Fotografia: 
Ga zette de Bea ux-Arts. 

col'legues contemporanis en donen fe dos relleus del retaule major de 

l'església parroquial de Cadaqués: el Lavator; iJesús donant la comun;ó als 

apóstols, per als quals va servir-se de composicions del pintor frances 

Antoine Dieux (1662-1727) tradu',des al gravat per Jean Audran (1667

1756}&OIFigura 18. Figura 19. Figura 20 . Figura 211. Igualment, coneixia 

bé I'estructura reticular organitzada en pisos i carrers, amb pilastres, 

columnes salomoniques, caixons, frontons partits i dossers que bastien 

el moble. A tot aixo hi afegí, com era habitual en I'epoca, un revestiment 

decoratiu variat, amb repertori de caps de querubins i serafins, orles 

vegetals, grotescos i motius eucarístics, com fulles de parra, penjolls de 

ra',ms, pelicans, etc. 

Durant la primera decada del segle XVIII encara s'emprengueren dues 

obres més a I'ermita de Santa Caterina, deixant de banda el pagament que 

rebé Joan Casanoves II per un quadre deIs sants metges que devia presidir el 

retaule d'aquest altar, tal com explica Francesc Miralpeix. El 28 de desembre 

de 1702 el mestre de cases Mateu Terradas rebé dues lIiures i quinze sous 

per haver rebaixat la roca de la capella de Nostra Senyora deIs Dolors i el 30 

de maig de 1705 I'argenter de Figueres Joan Escarpanter rebé dues lliures 

per haver cisellat una santa Caterina de plata per la bacina61 
. 

60 J. BOSCH. ,, ~art del retaule: retaulers i escultors a Catalunya (1600-1777 e)>>. dins Alba daura

da. Cart del retaule a Catalunya ... . op. cit.• p. 54. 

61 AMTM , 1/0144-2.1.3.4. (1702-1708), lIibre de comptes de Santa Caterina. 1702. administra

dor Joan Salvi. 
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Figura 18. Joan Torras, Lavatori, retaule 
major de I'església parroquial de Cada
qllés. Fotografía : Teresa Ave llí. 

Figura 20. Joan Torras, Jesús donant 
/a col17uníó o/s aposta/s, retaule major 
de I'església parroquial de Cadaqués . 
Fotografia: Teresa Avellí. 

Figura 19. Antoine Diell x (inv.)! Jean Audran 
(grav.), Lovatori . Fotografia: Biblioteca Nacional 
de Fran~a , París. 

Figura 21. Antoine Dieltx (inv.)/ Jean Audran 
(grav.), Jesús donant /a col17unió a/s aposto/s. 
Fotografia: Biblioteca Nacional ele Fran~a, París. 
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Algunes obres menors, el retaule de sant Francesc Xavier i 

el retaule del Sant Crist (1711-1720) 

Una vegada acabat el retaule major i complagudes les expectatives 

deis administradors, Joan Torras va fer-se carrec d'algunes obres menors 

de I'ermita. El marc,: de 1716 rebia seixanta-set Iliures per haver esculpit 

la trona, el faristol, tres talles que es guardaven a I'armari de la sagristia 

i una caixa que contenia una imatge de santa Caterina62 . Les tres talles de 

I'armari de la sagristia, tot i que desaparegudes, s'han d'identificar com una 

Mare de Déll, un Sant Joan i una Santa Caterina. Lencarregat de daurar

les, juntament amb un Sant Crist i una altra Santa Caterina, fou Salvador 

Romagllera63 • Salvador Romaguera era daurador de la Bisbal d'Emporda. 

Entre 1736 i 1738 rebé diversos pagaments per haver daurat el retaule major 

del santuari de Sant Sebastia de la Guarda de Palafrugell, que havia visurat 

Joan TorrasCA. J.F. RMols documenta un Pau Romaguera, mestre daurador de 

Vic, que el 1757 treballava amb Joaquim Piras en la dauradura del monllment 

de Setmana Santa de I'església de Santa Teresa de ViC65 • C. Capdevila ha 

documentat un Pere Pau Romagllera que el 14 d'agost de 1766 rebé quinze 

lIiures per la dauradura del retaule del Roser de I'església parroquial de Sant 

Pere d'UIlastret. Aquest, sens dubte, era el seu fill i el mateix que l'any 1767 

apareix esmentat com a daurador del tron del sant, del cambril i d'algunes 

imatges del santuari de Sant Sebastia de la Guarda de Palafrugell i de l'escut 

d'armes amb els blasons del comte de Palamós que hi ha sobre I'arc del 

., AMTM, 1/0144·2.1.3.4 .• lIibre de comptes de Santa Carerina. (1716-1723), Narcís Planas. 13 

de mar~ de 1716. 

" AMTM, 1/0144-2.1.3.4. (1702-1708), lIibre de compres de Santa Carerina, (1706- 1 716), Narcís 

Planas, 17 de febrer de 1716. 

54 loan BADIA-HOMS, «Laerivirar de I'eseultor josep Poi a Palafrugell (primera meirar del segle 

XVIII" Estudis del Baix Empordá, Publieacions del Baix Emporda, Patronal Franeese Eixilllenis, núm. 

14, 1995 , p. 183-184.joan BADIA-HOMS, «El santuari de Sant Sebasria de la Guarda», dins A. PÉREZ 

SANTAMARiA, L'art religiós a Palafi'ugell , Quaderns de Palafrugell, núm . 16, Ajuntament de Palafrugell, 

Dipuració de Girona, 2007, p. 120. 

6S joan Franeese RÁFOLS, Diccionario de artistas de Cataluña. Valencia y Baleares, 1980, vol. IV, p. 

1076. 

228 



JOAN TORRAS I ELS RETAULERS I DAURADORS ACTIUS AL BISBAT DE GIRONA DURANT LA PRIMERA.. . 

presbiteri que dóna a la capella del Sant Crist de l'església parroquial de 

Palamós (1769)66. 

Seguint amb les obres que s'emprengueren a I'interior de I'ermita de 

Santa Caterina de Torroella de Montgrí, el 5 d'octubre de 1717 I'escultor 

olotí Francesc Escarpanter rebé setanta-vuit lIiures i vuit sous per haver fet 

el retaule de sant Francesc Xavier que havia de presidir I'altar de la capella 

homonima67• En aquesta data el retaule ja estava acabat perque un mes 

abans, el 13 de setembre de 1717, s'havia pagat una lIiura i setze sous a un 

mestre de cases "per tres jornals d'assentar l'altar de sant Francesc Xavier,,68. Mig 

any més tard, el 27 de mar¡; de 1718, Francesc Escarpanter rebé setze lIiures 

i quatre sous "per fer i assentar el retaL/le del sant Crist,,69. 

Francesc Escarpanter, nascut a Girona el 1687, era fill de I'argenter 

jaume Escarpanter i de Teresa -hem vist un joan Escarpanter documentat el 

1705 a I'ermita per haver cisellat una santa Caterina de plata per la bacina. 

Ben aviat va traslladar-se a Olot, on es casa amb Maria Anna Tubau. Com a 

mínim, tres deis seus fills foren escultors: Francesc, Andreu i jaume i una 
de les seves filies es casa amb el fuster i mestre de cases jaume Diví i Pera . 

Aquest enlla¡; matrimonial amb els fills corresponents fou I'origen de la 

nissaga d'escultors i pintors olotins Diví. És for¡;a excepcional dir que de 

Francesc Escarpanter es pot contrastar la documentació amb algunes de les 

seves obres conservades: per exemple, el retaule de I'oratori del mas Sola de 

Batet de la Serra (a la comarca de la Garrotxa) [Figura 221 o alguns fragments 

del retaule del gremi de blanquers d'Olot sota el patronatge de sant Franc 

-es conserva el relleu de I'enterrament de sant Franc al Museu Arqueologic 

Municipal d'Olot i I'escultura del sant titular muntada en un deis altars lateral s 

de I'església del Carme d'Olot. Francesc Escarpanter va contractar el retaule 

66 Caterina CAPDEVILA, «Les confraries del Roser a la diocesi de Girona: la capella del Roser de Sant 

Pere d'Ullastret (1593-1766)>>. Anna/s de /'Institut d'Estudis Cironins, núm. 48. 2007, p. 142 i apéndix 14.Joan 

BADlA-HOMS, «l~activitat de l'escultor Josep Pol. ..», op. cit., p. 184. Joan BADIA-HOMS, «El santuari de 

Sant Sebastia...», op. cit., p. 120. Gabriel MARTíN. «Els barons de Bellpuig i la revifalla de Palamós al segle 

XVIII: la capella del Sant Crist (1766-1770) >> , Quaderns d'E/ Pregoner d'Urgell, núm. 21,2008, p. 9. 

67 AMTM, l/O 144-2.1.3 .4., lIibre de comptes de Santa Caterina, (1716-1723), Narcís Planas, 5 

d'octubre de 1717. Aqu esta quanria també inc1o','a el pagament d'un fromal del paHi de I'altar de 

santa Caterina. 

6S AMTM , 110144-2.1 .3.4 .. lIibre de comptes de Santa Caterina, (1716-1723), Narcís Planas . 

•, AMTM , 1/0144-2 .1.3.4., lIibre de comptes de Santa Caterina, (1716-1723), Narcís Planas. 

229 



TERESA AVELLí CASADEMONT 

Figura 22. Francesc Escarpanter, 

retaule del Sant (risr. oratori del mas 

Solá, Batet de la Sen'a. Fotograna: 

Teresa Avellí. 

de la capella de Sant Antoni de P¿¡dua i de Sant Antoni Abat de I'església de 

Sant Esteve d'Olot, que tot i haver perdut alguns elements durant la Guerra 

Civil espanyola es va tornar a muntar en el seu empla~ament originari ['any 

1970, i va acabar, juntament amb Francesc Borge, el retaule de sant Josep de 

I'església parroquial de Sant Esteve d'Olot (1727)'°. 

El mate ix dia, 27 de mar~ de 1718, el pintor d'Olot Joan Arnau rebé 

setze lIiures i setze sous per encarnar el Sant Crist, daurar la creu i la corona, 

pintar I'altar del Sant Crist i encarnar la imatge de santa Caterina de plata i 

la petita de dita capella 7 1 
. 

70 Josep Maria DE SOLÁ-MORALES, «El retaule de santJosep .. .», op. cit. Ramon LLONGARIU, «Pau 

Costa: el retallle de Sant Esteve ... », op. cit. Josep MURLÁ, .<Sam Antoni Abar», op. cir. Carme VERDA

GUER, L'esw/tura Q O/ot. .. , op. cit ., p. 157-158. Nlí ria GILART, «Retaule dedicat a la Mare de Déu», Me

mória d'activitats de/ centre de restauració de béns 1110b/es de Cata/llnya (1997-2002), Barcelona , Generalit"t 

de Catalullya, p. 178-179. Teresa AVELLi. «Noves aportacions ... », op. cit. , p, 186-187. 

7J AMTM , 1/0144-2.1.3.4 ., Ilibre de comptes de S""ta Caterilla, (1716-1723), Narcís Planas, 27 

ele mar<; de 1718. 
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Algunes obres menors: el retaule deis Dolors i 


sant Baldiri i el retaule deis sants Metges (1721-1732) 


El 16 d'octubre de 1723 I'escultor Josep Torras, till de Joan Torras, rebé 

nou lIiures en concepte de la realització de dues talles, de la Mare de Déu i 

de santJosep, que havia esculpit el seu pare per la cova de la capella de Santa 

Caterina72
• Aquestes imatges foren policromades per Felix Pi, que rebia set 

lIiures per daurar-Ies i encarnar-les, a més de policromar dues aguiles idos 

Ileons de ferro per aguantar les Ilanties de la capella 73 • 

Quatre dies més tard, el pintor de Barcelona Joan Pau Casanoves rebé 

quaranta-cinc Iliures i sis sous per haver pintat els dos quadres que es penjaren 

a les parets laterals del presbiteri de la capella i per la caixa que serví per 

transportar-los74. De I'estudi corresponent se n'ha ocupat Francesc Miralpeix. 

El 30 de juny de 1724 es pagaren a Felix Pi dues lIiures i dotze sous per 

haver arreglat i daurat la imatge de santa Caterina que anava als captiris. El 

20 de maig de 1724 el daurador gironí rebé trenta-tres lIiures i un sou per 

daurar els dos marcs deis quadres, pintar la reixa de la cova i altres elements 

que s'afegiren al retaule75 . I..:abril de 1724 es pagaven una lliura, un sou i sis 

diners per assentar el retaule76 . 

El 4 de novembre de 1723 Bernat Marques de Fornells rebé tres llimes 

en concepte d'haver pintat dos rellotges de sol al campanar de l' ermita. 

El fuster Joan Alabau rebé catorze sous per desfer el retaule, dues Iliures i 

quatre sous per tornar-lo a muntar i dotze sous més per arreglar el retaule 

de la Verge deis Dolors i sant Baldiri77 
• Els Alabau són un bon exemple 

d'una de les nissagues de mestres fusters més destacada de Torroella de 

72 AMTM. 1/0144-2.1.3.4., llibre de comptes de Santa Caterina, (1723-1725), Narcís Planas. 

7] AMTM, 1/0144-2.1.3.4., llibre de comptes de Santa Caterina, (1716-1723), Narcís Planas, 12 de 

gener de 1725. Aquesta notícia la cita Xavier MUNDET, «La cova ... ", op. cit. p. 88. 

74 Josep VERT, «Els quadres de Santa Caterina», L1ibre de la Festa Major, 2001, p. 69-74. AMTM, 

1/0144-2.1.3.4., Ilibre de comptes de Santa Caterina, (1723-1725), Narcís Planas, 20 d'octubre de 

1723. El 17 de novembre de 1723 es pagaven set sous per afegir set pams de tela als costats deis 

quadres. 

75 AMTM, 1/0144-2.1.3.4., Ilibre de comptes de Santa Caterina, (1723-1725), Narcís Planas. 

76 AMTM, 1/0144-2.1.3.4., Ilibre de comptes de Santa Caterina, (1723-1725), Narcís Planas, 15 

d'abril de 1724. 

77 AMTM, 1/0144-2.1.3.4., llibre de comptes de Santa Caterina, (1723-1725), Narcís Planas. 
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Montgrí en el segle XVIII78. Un deis primers membres de la família fou 

Vicen<; Alabau, documentat al final del segle XVII , amb taller al carrer Ulla i 

que encara mantenien actiu els seus descendents a comen<;ament del segle 

XIX. Lany 1695 Vicen<; Alabau rebé dotze Iliures i vuit sous per una caixa 

de núvia de fusta de noguer per a Maria Porcioles. El mate ix any estava 

fent un taLit i cerclant una bóta, feina per la qual rebé quatre Iliures i sis 

sous. Lany 1711 va casar-se amb Maria Angels Sarrulla, que era vídua. Al 

principi del segle XVIII esta documentat Joan Alabau i Bergonyós, el fuster 

que hauria treballat a I'ermita de Santa Caterina, tant en la talla d'alguna 

pe<;a del mobiliari, com ara la part alta de la calaixera de la sagristia, com 

en feines menors d'algun deis retaules. Cany 1740 la congregació de la 

Minerva va encarregar-li dues taules, les escales i les credences amb les 

grades de la capella del Santíssim Sagrament, unes feines que hauria dut 

a terme amb I'escultor Torras, qui sap si Josep Torras, el nll de Joan. Joan 

Alabau va morir el 1764, El seu germa, Antoni Alabau i Bergonyós, es casa 

amb Margarida (olls i, posteriorment, amb Francesca C1erigas. Tenia el 
taller al carrer Major. Com el seu germa va servir a la congregació de la 

Minerva, per la qual cada any feia i desfeia el cadafal de la processó. Un deis 

fills d'Antoni i Margarida ColIs fou Josep Alabau i Bergonyós, que durant 

un temps fou administrador de l'ermita de Santa Caterina, on féu algunes 

obres de fusteria a la sagristia I'any 1755 . Va morir I'any 1802. Encara hi 

ha documentat un Tomas Alabau, casat I'any 1771, i que exerCÍ d'escultor 

durant les últimes decades del segle XVIII. 

Durant els anys 1725-1732 tenim documentades les obres empreses en 

alguns altars laterals. Així, el maig de 1726 el fuster Joan Alabau rebé deu 

Iliures i quatre sous per haver comprat vuit canes de fusta d'alba (a raó de 

vint-i-cinc sous i sis diners cada cana) que havia comprat al ferrer Antoni 

Sadiracs per fer el retaule deis sants metges79 
. Aquell any Joan Alabau va 

ser reclamat en altres ocasions a I'ermita: així, el mar<; de 1726 rebé una 

Iliura per haver fet unes grades per a la calaixera de la sagristia. El juny rebé 

78 Totes les informacions sobre el s Alabau provenen de Monica PIERA, Afldácia i delicadesa .... op. 

cit., p. 48-50. 

79 AMTM, 1/0144-2.1.3.4 .. Ilibre de comptes de Santa Caterina, (1 725-1732), Narcís Planas. 
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tres Iliures per haver tallat les grades del retaule deis sants metges i dotle 

sous més per un jornal de feina en aquest retaule. Finalment, al novembre 

rebé set lIiures i dotle sous per la fusta de noguer que havia fet servir per 

confeccionar els calaixos de sobre la calaixeraBo • 

El 3 de maig de 1726 el daurador Salvador Romaguera rebé dotle !liures 

i dotle sous per trenta-unjornals i mig que havia treballat el seu fill a I'ermita 

de Santa Caterina «per pintar i moldre COIOr5»81. Per aquelles dates els pintors 

Fernando de Segovia i Joan Tapies varen decorar els murs laterals i [a volta 

de la capella amb una gloria de santes presidida per la coronació de la Mare 

de Déu82 . Finalment, a la nomina de pintors i dauradors que passaren per 

['ermita encara s'hi ha d'afegir una altra personalitat destacada: em refereixo 

al daurador Jaume Basil que el juny de 1732 rebé una lliura i vuit sous per 

haver pintat I'asta de la bandera idos bastons de santa Caterina, mentre que 

el novembre del mateix any Salvador Romaguera rebia set lliures per haver 

daurat una sacra, els evangelis i I'epístola de la capella , que havia esculpit 

Joan TorrasB3 .Jaume Basil era un deis fills de Francesc Basil i Teresa Castanyer. 
Havia nascut cap a 1700 i després d'haver-se casat amb la filia d'un pages 

de Montagut, Mariangela Riera, s'havia establert a Olot. Com a mínim dos 

deis seus fills foren dauradors com ell: Francesc Basil Riera, nascut cap a 

1723, i Manel Basil Riera, nat I'any 1732. Entre les obres de dauradura que 

emprengué Jaume Basil destaca la del retaule de sant Antoni de Padua i sant 

Antoni Abat de I'església parroquial de Sant Esteve d'Olot (1727), que havia 

esculpit Francesc Escarpanter. Entre 1746 i 1749 residí a Girona acompanyat 

pel seu fill Francesc. Va morir I'any 176484 
• 

80 AMTM, 1/0144·2.1.3.4., Ilibre de comptes de Santa Caterina, (1725·1732), Narcis Planas, 8 de 

mare; de 1726; 4 de juny de 1726; 12 de juny de 1726 i 26 de novembre de 1726. 

81 AMTM, 1/0144-2.1.3.4. , Ilibre de comptes de Santa Caterina, (1725-1732), Narcís Planas. 

82 Josep VERT. «la capella de Santa Caterina ... », op. cil. 

"AMTM , 1/0144-2.1.3.4., Ilibre de comptes de Santa Caterina, (1725-1732), Narcís Planas , 10 de 

jllny de 1732 i 22 de novembre de 173 2. El pagament de vuit lliures i vuit sous aJoan Torras és del 12 

de juliol de 1731: AMTM, 1/0144·2.1.3.4., Ilibre de comptes de Santa Caterina, Susquets. 

g" Caries DORICO, «La dauradura del retaule del Roser ... », op. cit., documenta minllciosament les 

nissagues deis dauradors Colobrant i Sasi!. 
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Últims pagaments (1742-1748): el retaule deis sants metges 

Després d'uns anys en que I'activitat artística a I'ermita degué alentir

se8S , en els anys quaranta del segle XVIII els administradors de Santa Caterina 

tornaren a posar fil a I'agulla per acabar d'agen~ar-Ia. Així, el 12 de febrer de 

1743 el daurador Felix Pi cobra vint lIiures i dotze sous per haver «repintat y 

pintat dins la capella, la cava de ella, y resseguir tots los enrajolats de pintura se traben 
a dita iglesia y altres cases»86 . Igualment, el 13 de juliol de 1746 rebé vuitanta-sis 

Iliures i catorze sous per haver daurat el retaule de sant Francesc Xavier87• 

El retaule deis sants metges, que he esmentat diverses vegades perque 

Joan Alabau ja havia comprat la fusta necessaria per dur-Io a terme, va ser 

esculpit per Josep Torras, que rebé pagaments entre els mesos de maig i juny 

de 174788 . I.:any segi.ient s'encarrega la policromia a Salvador Romaguera, 

que cobra cent quinze lIiures i dotze sous per haver daurat, pintat i jaspiat 

el retaule. També rebé sis lIiures i nou sous més per haver daurat, pintat 

i jaspiat dos gerros de flors que s'afegiren al retaule, Cobra cinc lIiures i 
dotze sous per haver envernissat el quadre de I'altar i haver daurat I'aliga 

de la trona, i quatre lIiures més per haver pintat el paHi de l'altar89 . Amb la 

contractació de Josep Torras per esculpir el retaule deis sants metges es 

confirmava la confian~a deis administradors de I'ermita cap als escultors 

de Figueres, A Josep, que I'havíem vist cobrant per obres que havia fet el 

seu pare, se'l reclamava per emprendre el retaule més important de I'ermita 

després de I'altar major, 

85 No obstant aquesta situació. el 16 de gener de 1734 I'argenter gironí Francesc Torrent rebé 

set Iliures per Ilaver arreglat un reliquiari de santa Caterina; el 29 de setembre de 1737 I'argenter 

Narcís Felip reb é quinze lIiures per haver daurat un calze i una patena i 1'1 d'octubre de 1738 de nou 

Narcís Felip rebé trenta-vu it lIiures per haver daurat un altre calze. AMTM, 1/0144·2.1.3.4. , Ilibre de 

comptes de Santa Caterina, (1733·1741), Genis Xaragay,jaume Hospital i Miquel jonama. 

56 Xavier MUNDET, ,La cova .. .», op. cit. p. 88. 

87 AMTM, 1/0145·2.1.3.5., lIibre de comptes de Santa Caterina (1742-1749), Narcís Planas. 

" AMTM, 1/0145·2.1.3.5., llibre de comptes de Santa Caterina (1742- 1749) , Narcís Planas. Con· 

cretament, rebé setanta lIiures el 16 de maig de 1747; vint lIiures el 18 de maig de 1747; cent vint lIiu

res el 13 de juny de 1747. EllO de juny de 1747 josep Torras enviava des de Figueres el coronament 

del retaule a punt per muntar·lo. 

89 AMTM, 1/0145-2.1.3.5., lIibre de comptes de Santa Caterina (1 742· 1749), Narcís Planas, És un 

pagament conjunt amb data del 26 de febrer de 1748. 
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Figura 23. Anónim, retaule deis sants metges Cosllle i Damia, indret desconegut. Fotografia: 

Fo ns Salvany de la Biblioteca de Catalunya, Barcelona. 

El Fons Salvany de la Biblioteca de Catalunya té catalogada una fotografia 

d'un retaule deis sants metges Cosme i Damia de I'ermita de Santa Caterina, 

pero sóc del parer que no es correspon amb el retaule que Josep Torras hi 

hauria esculpit. Les dimensions , I'estructura de la capella i la trona que es 

veu a la fotografia no tenen res a veure amb I'arquitectura real de !'ermita. A 

més, quanJosep Vert descriu el moble que hi havia a Santa Caterina esmenta 

«unes co/lll11nes salol11óniqlles que s'enfila ven cap a la comisa de daltl> mentre que 

les columnes del retaule de la fotografia són de fust lIis amb garlanda de 

f1ors. ¡Figura 231. 

De Josep Torras se sap que va treballar a Navata en els anys seixanta del 

segle XVIII. Entre 1762 i 1766 es va encarregar d'esculpir el retaule major, 

valorat en dues mil cent lIiures, i quatre retaules per a les capelles laterals: 

el de la Verge del Roser, el de sant Francesc, el de la Mare de Déu Antiga i 

el de la Mare de Déu del (arme. La seva ubicació a I'església va comportar 

que quedessin amagad es les pintures murals de 1725. Tots ells varen ser 

destru'¡'ts I'any 19369 °. 
Finalment, el 20 de setembre de 1748 Salvador Romaguera cobra set 

lIiures per haver pintat de verd la barana de rescala, el bastiment de la 

cisterna, el balcó de I'ermita i altres coses que no especifica l'apoca9 1
• 

90 Joan GAY. «Les pintures murals de Sant Pere de Nava ta' , Annols de /'Institut d'Estudis Cironins, 

vol. XXX III , 1994, Gi rona, p. 607·631. 

9 ' AMTM, 1/0 145-2. 1.3.5., lIibre de compres de Santa Ca terina (1742-1749), Narcís Planas. 
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Fins aquÍ les obres que s'emprengueren durant la primera meitat del 

segle XVIII en aquest emplac;:ament del massÍs del Montgrí, que esdevindria 

en el segle XX font d'inspiració literaria per a I'escriptora de I'Escala Caterina 

Albert -coneguda amb el pseudonim de Víctor Catala92-. De totes les que 

s'hi feren destaquen les obres de remodelació de I'edifici preexistent, el 

retaule major i el retaule deis sants metges. Foren les que necessitaren més 

pressupost i més diligencia per part deis administradors de I'ermita. No 

obstant aixo, la documentació exhumada, que en alguns casos ja havia estat 

publicada i que he volgut recopilar afegint-ne d'inedita, demostra que es va 

fer un esfor~ notable per emprendre un projecte continuat que culmínaría 

amb la renovació i la decoració completa de ['edificio Per aquest motiu es va 

comptar amb una nomina destacada de mestres d'obres, escultors, pintors 

i dauradors: Bartomeu Soriano, Jaume Mir, Bernardí Alsina, Joan i Josep 
Torras, Francesc Escarpanter, Joan Casanoves 11, Joan Pau Casanoves, Felix 

Pi, Jaume Basil, Salvador Romaguera, entre d'altres. En la majoria deis casos 
no es tracta de mestres de primera fila de I'art catala d'epoca moderna, pero 
sí d'artesans que tindrien una !larga i reconeguda trajectoria professional 

al bisbat de Girona. Per a alguns d'ells, I'oportunitat de treballar als peus 

del massís del MontgrÍ, esdevingué una carta de presentació que els obriria 

les portes d'altres municipis ve'l'ns: per exemple, després d'haver esculpit el 

retaule major i haver resolt alguns treballs menors de I'ermita, Joan Torras 

va treballar a Torroella de Montgrí, a I'església parroquial i a la capella de 

Sant Antoni, i al santuari de Sant Sebastia de la Guarda al terme municipal 

de Palafrugell93 • 

" Lurdes BOIX i Jordi BOIX, Els paisatges de Caterina Albert i Paradís, Víctor Cataló. Un itinerari 

historie i literari a través deIs indrets vinculats a /'eseriptora de /'Eseala, Ajuntament de I'Escala, 2005, p. 

114-122. 

93 Joan BADIA-HOMS, . l:activitat de I'escultor Josep Po!"'», op. cit., p. 183-184: diu que en una 

data imprecisa entre 1721 i 1727 Joan Torras va fer la visura del retaule major de Sant Sebastiá de la 

Guarda que havia esculpit Josep PoI. En el Llibre de eomptes de la obra de Sant Sebastia de la Guardia de 

1709 consten pagaments a '1eronim Valls y Grassot per anal' per propi a Figueres. a buscar el Sr. Joan Torras, 

esculptor. perfer la visura del retaule de Sant Sebastia. Ial Sr. Joan Torras Esculptor de Figueres per lo salari de 

venir a visurar dit retaule, una dobla y dotze reals per tres IIoguers de eavaleadura». 
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ALTRES OBRES DEJOAN TORRAS ATORROELLA DE MONTGRí 

El retaule major de la capella de Sant Antoni 

Durant les dues primeres decades del set-cents, Joan Torras es va fer 

carrec d'altres projectes escultorics a Torroella de Montgrí. En una data 

desconeguda va contractar el retaule major de la capella de Sant Antoni 

constru'ida en un deis laterals de la pla~a porxada de la vila94 
• No n'he 

localitzat el contracte, pero sí una apoca que documentava el pagament 

de cent Iliures a I'escultor el 27 de mar~ de 1708. El preu total de I'obra 

era de cinc-centes seixanta lIiures95 • D'aquest conjunt n'hem conservat una 

fotografia a I'arxiu Mas de Barcelona que ja va publicar Josep Vert en la seva 

monografia de I'església parroquial de Sant Genís96 
• [Figura 24[. 

El retaule s'al~ava damunt d'un socol pla decorat amb els escuts de la vila 

de Torroella de Montgrí emmarcats per una guirnalda de fulles. Es componia 

de predeHa, dos cossos i atic organitzats en tres carrers i guardapols. Els 

trams latera I s del bancal anaven decorats amb una parella de bustos de sants. 

Seguien els dos cossos, distribu'its en tres andanes, i presidits per fornícules 

que allotjaven escultures exemptes: de sant Antoni Abat i la Mare de Déu 

al carrer central, de dos sants que no he pogut identificar al cos baix, i de 

sant Sebastia i sant Isidre al segon coso Catic era presidit per una escultura 

de sant Tomas d'Aquino al carrer central, mentre que dos medallons ovalats 

amb una parella de minyonets ocupaven els carrers extrems. Candana central 

era completament plana, mentre que les laterals es plegaven en angle per 

adaptar-se a la curvatura del presbiterio Cestructura és molt semblant a la 

del retaule major de Santa Caterina, tot i que el de sant Antoni és més pla i 

menys decorat. També s'han substitu'lt els caixons amb relleus per escultures 

exemptes dins de fornÍcules. Al retaule de sant Antoni, Torras fa I'efecte de 

94 Segons JOSEPVERT. El telnple parroquial de San t Genís. op. cit.. p. 15. la capella esdevingué lIoc 

de reunió de la Universita t per al nomenament de cónso ls. El gremí deis paraires. fundat el 1300, hí 

reía les seves assemblees í hí duia a terme els canvi s de junta í deis sobreposats. Joan PERICOT, «La 

capella de Sant Antoni». Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí. 1971, sense paginar. No dóna 

cap informació sobre el retaule. 

95 AHG. Torroella de Montgrí. notari sense identificar (potser Joan Salvi). manual de 1708. (núm. 

651). 

96 Josep VERT, El temple parroquial de Sant Gellis. op. CiL, p. 116. 

237 



TERESA AVELLÍ CASADEMONT 

Figura 24. JOnn Torras, retaule 
major de sant Antoni, capella de 

$ant Antoni, Torroella de Montgri. 
Fotografia: Arxiu Mas, Barcelona. 

ser un escultor poc dotat en el tractament de I'anatomia humana -aquesta 

ill1precisió s'endevina en les talles de sant Sebastia i sant Isidre-. Lúnica que 

mereix un comentari ll1és benvolent és el sant titular abillat amb una túnica 

de plecs delicats i caients . 

El retaule de sant Isidre de I'església parroquial de Sant Genís 

Gairebé dos anys després de rebre el pagament pel retaule de sant 

Antoni, I'agost de 171O,Joan Torras es va comprometre a realitzar el retaule 

de sant Isidre de I'església parroquial de Sant Genís. Lencarrec provenia de 

la confraria deis pagesos de Torroella de Montgrí. El retaule s'havia de bastir 

d'acord amb la trat;:a que havia proporcionat I'escultor i s'havia de lIiurar en 

dos terminis: la primera andana havia d'estar assentada el proper día de sant 

Isidre, el 15 de maig de 1711, mentre que l'acaball1ent de I'obra es preveía 
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per I'abril de 1712. Els confrares li farien efectives quatre-centes setanta-cinc 
lIiures fraccionades en tres terminis: la primera paga s'efectuaria el dia de 

Nadal de 1711, la segona es faria efectiva el dia de la Mare de Déu d'Agost 
del mateix any i l'última es pagaria un cop s'hagués assentat el retaule97 

. 

D'aquest conjunt no n'he localitzat cap fotografia. IApendix documental 7]. 

EL RETAULE MAJOR DE L.:ESGLÉSIA PARROQUIAL DE CADAQUÉS 

L.:última notícia coneguda fins ara de I'activitat de Joan Torras el 

relaciona amb Pau Costa perque rany 1723 els dos mestres contractaren la 

realització del retaule major de I'església parroquial de Cadaqués. D'aquest 

conjunt ja en parlava Cesar Martinell dient que els primers preparatius de 

l'obra s'havien de datar de l'any 1705 quan es va comprar la fusta a Joan 

Biret de Riudarenes. El contracte es va formalitzar el 23 de novembre de 

1723; s'hi deia que disposaven de cinc anys per realitzar l'obra valorada 

en quatre mil cinc-centes cinquanta lliures . D'entrada, és evident que en 

el retaule major de Cadaqués intervingueren mans diferents i de qualitat 

desigual. Aquesta dada, que és molt perceptible a simple vista, i el fet que 

I'obra s'hagi conservat íntegrament n'ha afavorit els estudis98 . 

El Ilibre d'A. Pérez i J. Vehí és útil pe] reportatge fotografic que 

recull i per les aportacions iconografiques i estilístiques que s'hi fan. En 

canvi , I'article més recent de M. Moli ha servit per publicar un nombre 

considerable de documents relacionats amb la peripecia constructiva del 
retaule. Precisament, sóc del parer que ]'analisi d'aquesta documentació, 

especia\ment deis tres contractes de I'obra (el primer: el 23 de novembre 

de 1723; el segon: el 13 d'agost de 1724 i el tercer: el 31 de mar~ de 1727) 

i de la visura encarregada a Pere Costa iJosep Cortada (e12 d'abril de 1731), 

la mirada atenta del retaule major de Cadaqués i també de les altres obres 

conservades de Pau Costa i de Joan Torras , ens ha de donar la clau de la 

intervenció de Joan Torras a Cadaqués i ens ha de permetre valorar-lo en la 

seva justa mesura. 

97 AHG , Torroella de Montgrí, j oan Salvi, manual de 1710 (núm, 295), 27 d'agost de 1710. 

98 Veure nota núm, 6, 

239 



TERESA AVELLí CASADEMONT 

O'entrada, en el primer contracte, del 23 de novembre de 1723, s'hi 

deia que <yoan Torras y Pau Costa scultors convenen yen bona fe prometen als dits 

señors regidors, que ells a lIurs gastos faran lo dit retaula seguint en tot la trassa 
de plomada se executa en Santa Clara de dita ciutat de Vicl1 per Jacinto Morato 

[... /»99 . El fet que el retaule major de Cadaqués havia de seguir la trac;:a del 

retaule major del convent de Santa Clara de Vic s'ha anat repetint des que 

es coneix el document contractual, pero així com el retaule de Cadaqués 

ens ha arribat en perfecte estat, el retaule que projectaren josep Sunyer i 

Raurell i jacint Morató per al convent de Santa Clara de Vic (1721) tot just va 

comenc;:ar-se, mentre que qui el va realitzar gairebé completament fou Pere 

Costa. Aquesta informació també és coneguda des que C. Dorico va publicar

ne la documentació en un article dedicat a resseguir I'activitat professional 

de Pere Costa 100. Des d'aleshores, no hi ha hagut gaires novetats, a part de 

I'aportació crítica de J. Bosch, segons la qual els retaules majors de Santa 
Maria d'Igualada (1718-1736) i de Cadaqués (1723-1727) representen el 

cant del cigne pel que fa a I'etapa del salomonisme i c10uen la lIarga epoca 
deis grans retaules reticulars que combinaven relleus i escultura exempta. 

Segons aquest autor i veient les obres conservad es, Jacint Morató era el 

dissenyador de retaules més modern de la seva generació, semblava decidit 

a trencar amb els usos anteriors i a apostar per estructures més agrupades i 

unitaries, tal com posa de manifest el retaule major del'església de Sant Lluc 

de Girona (1727) , ara com ara, I'únic retaule major conservat del vigata . Així, 

jacint Morató seria I'enllac;: entre la generació de Pau Costa i de josep Sunyer 

i Raurell (a cavall deis segles XVII i XVIII) i la generació de Pere Costa (1693

1761), el primer academic catala de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando i el centre d'una generació renovada cap a 1720-1750 101 
• 

El segon contracte del retaule major de Cadaqués, del 13 d'agost de 

1724, especifica les obligacions professionals que havia contret Joan Torras: 

«Estar obligat lo dit Joan Torras soIs en fer tota la tafia de dit retaula major i polir 

99 Montserrat MOLl . "Morir a Cadaqués ... ". op. cit., p. 196-197 , apéndix 5. 

100 Caries DO RICO, «El retaule major de Sant Sever i la dan'era estada de Pere Costa a Barce lona 

(17 54-1757)", Locus Al1l0enus, núm. 3, 1997, p . 123- 145. 

'01 Per al lector que estigui més interessat en aquest tema tan suggestill de I' art catalá recomano 

la lectura del capito l se ncer de Joan BOSCH , «l'art del retaule: retaulers i escultors a Catalunya (1600

1777 c.)" , dins Alba daurada. Cart del retaule a Catalunya ... , op . cit. , p. 27-57. 

240 



JOAN TORRAS I ELS RETAULERS I DAURADORS ACTIUS AL BISBAT DE GIRONA DURANT LA PRIMERA... 

tatas las figuras i historias que se contenen en dit retaula i tata la ta/la i adornos 

del dit retaula , sacrari, gradas, candeleros, graus i balustrada, fer tots los minyons, 

serafins i coronas i insignias que quiscuna de las imatges que han de fer-se en dit 
retaula hajan de menester per son adorno [...J»102. El document afegeix que Pau 

Costa supervisaria aquesta feina, a més de <<{er i fabricar tot lo demes será 
necessari» i que s'havia de seguir la tra~a del retaule feta per Jacint Morató. 

Del preu total de I'altar, valorat en quatre mil cinc-centes cinquanta lIiures, 

Joan Torras en rebria mil cent cinquanta. 

El 7 de novembre de 1726 Pau Costa moria a Cadaqués . Dos dies abans 

havia atorgat testament davant delnotari NarCÍs de Guitart. D'aquest codicil 

vull destacar-ne un fragment en que es diu: «y despres en cO/1tinent de fet lo 

dit testament lo dit Pau Costa testedor predit en presencia mia i deis testimo/1is alt 

anomenats a denu/1ciat que e/l esta va devent lo segiient: és a saber a Miquel Boer 

escultor de Ripo/l en Barcelona abitant trenta nou Iliures moneda barcelonesa, de las 

quals se han de defalcar y de traure lo que constara averli jo donat en mon /libre de 
con tes. Item a Ramon Vila escultor de Vich vint y vuit Iliures, moneda barcelonesa de 
las quals devia de defalcar y de traure lo treba/l de huna imatge de hun Sant Cristo 

y mitja dobla que ell te cobrada per mO/1 comta del rector de Fissimanya del bisbat 
de Vich [' ..J»J03. Aquesta citació dóna fe de la manera habitual de treballar de 

Pau Costa , que subcontractava molt sovint feines a coHaboradors, tal com 

ha posat de relleu C. Dorico en alguns deis seus estudis J04 
• La nomina de 

mestres vinculats al seu obrador és lIarga i segur que s'anira ampliant: AgustÍ 

Sala, Miquel Perelló, Pere Casassas, Joan Torras, Miquel Bover, Ramon Vila, 

Josep Poi, i el seu propi fill Pere Costa. 

En el tercer contracte, del 31 de mar~ de 1727, s'hi deia que pagarien 

a Joan Torras set-centes lIiures més que se sumaven a les mil cinc-centes 

cinquanta l]jures . Així,l'escultor de Figueres rebria mil vuit-centes cinquanta 

Iliures de les quatre mil cinc-centes inicials. Unes altres cinc-centes Iliures es 

destinarien a pagar la visura del retaule que va encarregar-se a Pere Costa, 

que actuava en nom deis administradors de la parroquia, i a Josep Cortada, 

' 02 Monrserrat MOLl. «Morir" Cadaqués ... », op. cit., p. 202·203, "péndix 13. 

'OJ Montserrat MOLl, «Morir a Cadaqués .. .», op. cit., p. 204·206, apéndix 16. 

>1)4 Caries DORICO, «Pere Casassas i el retaule del Roser de I'església parroquial de Freixenet», 

Dovella, núm. 53,1996, p. 7·13. ídem, «Algunes precision s sobre I'escultor mallorquí Miquel Perelló», 

Estudis Baleárics, 66/67 , 2000, p. 79·90. 
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que ho feia en defensa deis interessos de Joan Torras l05 
. Va ser una visura 

destructiva en la línia de la que feren Miquel Bover i Si meó Torras a I'obra 

de la capella del Roser del convent de Santa Caterina de Barcelona de Pere 

Costa (1734) 106. El document parlava «d'imperfecciol1s i de tares l1otóries» que 

afectaven les escultures exemptes, els relleus i els elements arquitectonics. 

Així, per exemple, de les escultures de sant Tomas d'Aquino, deis heretges 

que trepitjava i de les tres figures que formaven la Coronació de la Mare 

de Déu es deia que no tenien relleu i que estaven mancades d'art, regla i 

proporció. D'algunes de les columnes, per exemple de la que hi havia entre 

santJoan i sant L1uc, es deia que faltaven els capitells i una renglera de fulles 

a cadascun d'ells. El sagrari acabat era completament diferent del que s'havia 

dibuixat a la tra<;a, representant una disminució de la feina acordada. Com 

a c1oenda, els visuradors calculaven que les reparacions s'havien de valorar 

en unes sis-centes Iliures, aproximadament l07 . Amb totes aquestes dades a 

la ma i amb I'analisi comparativa de !'obra de Cadaqués amb els retaules 

de Sant Esteve d'Olot (1704), d'Arenys de Mar (1706) i de la catedral de 

Girona (aproximadament 1710-1720) convé destacar que la factura material 

del primer, deixant de banda la tra<;a, s'ha de relacionar, sobretot, amb el 

maldestre Joan Torras. 

Aquestes són les meves valoracions estetiques. Els contemporanis de 

Joan Torras no ho degueren percebre de la mateixa manera, perque, una 

vegada més, la seva activitat al retaule major de Cadaqués va reportar-li un 

cert renom a l'Alt Emporda, tal com havia passat uns anys abans a la comarca 

ve'lna. Així, fou cridat al final del mes de novembre de 1728 a Peralada per 

visurar, juntament amb Jacint Morató, el retaule major de I'església del 

monestir de Sant Bartomeu, que Pere Costa acabava d'esculpir l08 . Uns mesos 

després, l'escultor Josep Cortada va proposar queJacint Morató iJoan Torras 

defensessin els seus interessos en la visura del retaule major de Vilanova 

de la Muga. Aquest reconeixement havia esdevingut imprescindible ates el 

lOS Montserrat MOLl, "Morir a Cadaqués ... », op. cit., p. 208, apéndix 20. 

106 AHPB, Pere Mimir Torres, manual 1731-1734, 14 de febrer de 1734, f. 34-36. 

107 Montserrat MOLl, "Morir a Cadaqués ... », op. cit., p. 210-212. apéndix 24. 

108 Caries DORICO, "Construcció i moblament...», len premsal, op. cit. Josep Maria MADURELL 

MARIMÓN, "Retablos gerundenses (1570-1572)>>, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, vol. V, 

1951, p. 251 i 268-270. 
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Ilarg procés judicial que enfrontava Josep Cortada amb el rector i els obrers 

de l'església parroquial. Un seguit de desavinences entre les parts en litigi 

retardaren la realització de la visura fins al mes de gener de 1731 109 
• 

APENDIX DOCUMENTAL 

Apendix documental 1: pagament deis plints de pedra del retaule deis sants 
lu i Honorat de la catedral de Girona. 
AHG. Girona I:Joan Silvestre, manual de 1712-1713, (núm. 1089),28 de setembre de 
1713. 20 de febrer de 1716. 

«Marianus Barnoya, esculptor Gerundae, gratis, et cetera, confiteor et recognosco 

me debere vobis, Bernardino Alsina, magistro domorum Gerundae, praesenti, duas 
duplas et mediam boni auri et recti ponderis in specie, et sunt pro consimilibus per 
me vobis debitis per lo preu fet de haver vos fet uns plintos de pedra que serviren 
per lo retaula que lo illustre y molt reverent señor Ignaci Boffill, canonge de la seu 
de Gerona, feu en la capella de Sant Ivo y Sant Honorat de dita seu, los quals plintos 
jo ajustí y doní a prou [sic] fet al ferlos a vos, dit Bernardí, junt ab Joan Torras, mon 
cunyat, y de vos tenim rebuts a nostras voluntats, de mí y de mon cunyat, yaquells 
havem aplicats a la manifactura de dit retaula. 

Renuntiando exceptioni, et cetera, promito vobis illas solvere die octava 
decembris proxime venturis, allatus, et cetera, franchas, et cetera, sub scriptura et 
pena tertii [ ......... 1, et pro hiis obligo omnia et singula bona et iura mea et meorum, 
mobilia et immobilia, presentia et futura, habita hubique et habenda [.1 ......... 


Testes Petrus Elias et Franciscus Castellar, scriptores Gerundae. 
Actum Gerundae die XXVIII septembris MDCCXIII». 

«Die XX februarii MDCCXVI huiusmodi debitorium, de voluntate et in presentia 
dicti Bernardini Alsina, fuit cancellatum propter solutionem per dictum Mariannum 
Barnoya sibi factam. Ita, et cetera. 

Testes losephus Silvestre, scriptor Gerundae, et Salvius Llutart, ligni faber loci 
de Celra». 

109 Caries DO RICO, «Construcció i moblament...», len premsal, op. cir. 
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Apendix documental 2: contracte per a la realització del retaule de la 
capella de Sant Mer de la parroquia de Sant Esteve de Guialbes . 
AHG, Josep Nató, manual de 1693 (núm. 920), 9 de febrer de 1693. 

«En nom de Déu sie . Amén. 

De y sobre lo preu fet y fabrica del retaula baix escrit, per y entre lo reverent 
Amer Compte, c\ergue beneficiat de la vila de Bascara, en la parrochia de Sant Esteve 
de Guialbes, residint , Jaume Sola , pages de la parroquia de COi'nella, obrers en lo any 
prop passat, Isidro Font, pages del veynat de Olivas, de dita parroquia de Sant Esteve 
de Guialbes, y Joseph Soler, sabater de dita parroquia de Comella , lo corrent any 
obrers de la obra y capella de Sant Mer, construhida dins lo terme de dita parroquia 
de Sant Esteve de Guialbes , del bisbat de Gerona , de una part , y Joan Torras, escultor 
de Gerona, de part altre, se ha feta la capitulació ab los pactes següents: 

E primerament és pactat y lo ditJoan Torras se obliga y promet fer y fabricar un 
retaula de fusta de albre blanch de alsada de vint y vuyt palms y de amplaria de dinou 
palms, posant en aquell quatre istorias de Sant Mer de mitg relleu , sinch pasteras ab 
sas figuras y ab los demés requisits segons tenor de la trassa ha entregada dit Joan 
Torras a dits obrers, dibuxada en un pergamí, sota escrita y firmada per ditas parts, 
lo qual retaula ha de tenir padestral , andana y remato, lo qual promet fer, <;:0 és, lo 
padestral y primera andana per lo primer die del mes de juny prop vinent, ab totas 
las demés sircunstancias de la trassa de dit retaula , y lo remate de aquell promet fer 
per de aquí Sant Miquel de setembre prop vinent. 

Item, és pactat y los dits obrers prometen donar y pagar al ditJoan Torras per lo 
preu fet y fabrica de dit rataula vint y sinch dobles de or o son just valor, pagadoras 
en esta forma, <;:0 és, vuyt dobles de present, en comptants , en presentia del notari 
y testimonis baix escrits; altres vuyt dobles posada y assentada que sia la primera 
andana de dit retaula, que sera per de aquí lo primer dia del mes de juny, y las 
restants nou dobles acabat y assentat que sie dit retaula, que sera per de aquí Sant 
Miquel de setembre primer respective vinents. 

Quae omnia supradictae partes, scilicet in quantum ad utramque partem 
nostrum pertinent et spectant, promitimus unus nostrum alteri nobis ad invicem et 
vicissim servare, attendere et complere l ......... 1. 

Item, lo ditJoan Torras fe rma apocha a dits obrers de ditas vuyt dobles de or 
rebudas de comptants en presentia del notari y testimonis baix escrits per la primera 
paga y a bon compte de las ditas vint y sinch dobles del que ji han promes donar per 
la fabrica de dit retaula. 

Testes Baudilius Terrades, agricola, Santi Stephani de Guialbes, et Gaspar 
Casadevall, scriptor Gerundae. 

Actum Gerundae die VIIII Februarii MDCLXXXXII¡". 
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Apendix documental 3: encant públic de les obres de l'ermita de Santa 

Caterina de Torroella de Montgrí. 

AHG, Torroella de Montgrí, notari sense identificar (potser Joan Salvi), manual de 

1702, (núm. 647), J7 de juliol de 1702. 


«Preu fet de la obra de Sancta Catharina 
Josephus Mir y Sanan , Baudilius Gich et Franciscus Costa anno presenti et 

curren ti consules universitatis villa Turricella de Montegrino diocesis Gerundense , 
Franciscus Guilló, josephus julia et joannes Massanet uti Administratores capella 
et he remita Sancta Catharina in Montanea dicta villa Turricella constructa dictis 
respective nominibus gratis donamus et tradimus vobis jacomo Mir magistro 
domorum civi Gerunda presenti et linfe tam quam prominoris pretio, ratllatj inferius 
acceptanti juxta thenorem tabba vobis tamquam prominori pretio offerenti per 
Hieronymum Cossa curritorem publicum dicta villa inferius refferentum tradita et 
liberata qua est thenoris sequentis = qualsevol persona qui vulla entendrer en fer las 
obras baix designadoras en la hermita y capella de Santa Catharina construida en la 
montanya de la vila de Torroella de Montgrí diga y que aquell qui per menos preu las 
fara ha aquell se donaran ha fer que los magnifichs consols de la universitat de dita 
vila y Administradors de dita hermita y capella de Santa Catharina los ne faran bo y 
bastant acte ab los pactes baix scrits y seguents 

E primerament sapia la persona qui empendra dit preu fet que ha de fer tota 
la arquitectura de part de dintre de dita capella <;0 es los pilastres de pedra picada y 
als archs, portas y finestras de tota la dita obra o fabrica, y lo corredor que hi ha de 
una capella alaltre tant de la sacristia com de la torra y los graons de la escala de una 
pessa quiscu y las cantonadas de part de fora ten en de esser de pedra picada també 
ab tras cantó tot axo te de esser de pedra picada y las motlluras deis arrencaments de 
dits archs y una grada devant del presbiteri de dita capella y lo arch de dit presbiteri 
te de esser nou de pedra picada com los demes de las ditas capellas y la motllura que 
corra alrededor de la torra te de esser de pedra picada y en la torra axi com hi ha 
quatre ventanals rodons tenen de esser tots quatre de nou palms de alsada y quatre 
palms y mitg de ample per a poder posar una campana si convé fent-Ios també als 
ventanals de pedra picada 

Item que totas las demes parets que se tenan de fer ab tota la demes fabrica o 
obra tenen de esser de tota pedra y cals, excepto las voltas de la escala de pujar a la 
torra que tenen de esser de pedra esquerda, volta grassa y la volta de la sacristia lo 
mateix y las demes voltas de las capellas tenen de esser de amba de rajola dobla y 
guix, la volta del remato de la torra te de ser de volta grassa , palm y mitg de gruix la 
teulada sera de las teulas als entregaran 

Item sapia la persona qui empendra dit preu fet que tindra obligació de fer lo 
portal principal de dita capella nou de pedra picada que tinga vuyt palms de lIum 
poch mes o manco y dotze en alsada 

Item sapia la persona qui empendra dit preu fet tindra obligació de posar lo 
portal que vuy es per a entrar derrera dita capella de fer-Io venir y posar almitg de 
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la torra COIll ja se demostra en la matexa planta tot fet ha gasto de dit mestre lo fer 
y desfer-Io 

Item sapia lo qui empendra dit preu fet que las voltas de las capellas y presbiteri 
tenen de esser ben fetas y embrocaladas de guix y enblanquidas fent algunas faxas de 
trepa en forma de creu y arrimat nom emballida que tot es la matexa cosa 

Item sapia lo qui empendra dit preu fet que totas las parets de dita feyna tenen 
de estar ha pedra vista rebatudas ab morter be y degudament com es us y costum 
de bons mestres 

Item sapia lo que empendra dit preu fet que si a cas dona algun dany al temps 
de apontalar de dita fabrica per a ajustar-la ab la nova que tindra obligació de fer-ho 
y reparar-ho ha sos gastos 

Item sapia lo qui empendra dit preu fet que ha tots los funalllents que seran 
fondos del paviment de la capella en avall tenen de ser mes amples que no ensenya 
la trassa un palm y mitg mes ample i fins lo igual de dit paviment y de alli en amunt 
com se ensenya a la trassa 

Item sapia lo mestre qui elllpendra dit preu fet que totas las teuladas de las 
capellas y sacristia tenen de estar a nivell fent un rafee o barbacana y fer que la 
teulada no lIevi a la vista a las finestras de la quadra 

Item sapia lo qui empendra dit preu fet que la paret del devant de dita capella 
si hi ha alguna cosa mal mesa que la repare y la paret nova de las capellas que pujan 
més alta que no la teulada lo que sera menester per adorno de dita capella 

Item que sapia que tinga obligacio de enrejolar las capellas novas y lo presbiteri 
y fer las mesas deis altars de tota pedra y si hi ha altre cosa que recorrer o reseguir 
per alli que tinga obligació de fer-ho 

Item sapia la persona qui empendra dit preu fet que tindra obligació de portar
se totas las ahinas necessarias per a treballar de son offici com totas las ferramentas 
de ferro, gavetas , recglas, fusta per a vestidas, fustas per a xindris 

Item sapia la persona qui empendra dit preu fet que los senyors Administradors 
los prometan donar-li a peu de obra, cals, arena, rajo la, teula, guix y la fusta obrada 
per las finestras y portas fetas de ma de fuster y al mestre tindra obligació de 
assentar-Ia en obra 

Item sapia que ha sos gastos hage de desfer la teulada que es sobredita capella 
y aquella al"ar-Ia al igual de la teulada més alta donant-li los vassants requeriran 
;1 1;1 '1u~1 teulada hage de posar las big~s en la forma Ji orden:mln los senyors 

administradors y axi be que hage de recorrer totas las teuladas de dita hermita y 
adobar las tortugadas que aportan la aygua a la cisterna, y espatllar la paret que es 
al cap de munt del caragol y fer una finestra a la paret de la part de mitgdie ahont 
convinga en la forma son las demes finestras que son en dita sala de dalt 

Itelll sapia lo qui elllpendra dit preu fet hage de fer tota la sobredita obra be y 
degudalllent comforme es us y COStUlll entre bons lllestres y acabada dita feyna sia 
vista y reconaguda per personas expertas ha dita facultat 

Itelll sapia la persona qui empendra dit preu fet hage de donar idoneas 
ferlllan<;as ha coneguda de dits lllagnifichs consols y adlllinistradors y hage de estar 
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y assegurar aquella per temps de un any des del die que sen va en dit avant si la qual 
obra o part de aquella dins dit any se espatJlam hage de adobar a sos gastos 

Item sapia la persona qui empendra dit preu fet que tindra de terraplenar 
la placeta que es devant dita capella y espatllar lo portal y paret al igual de dita 
capella 

Item sapia lo qui empendrá dit preu fet que se li donará casa per la habitació y 
lIenya exceptat las oliveras y pins 

Item que lo preu per lo qual empendra ha fet dita obra se li donara y pagara 
ab tres iguals pagas ~o es la primera lo die se comensara dita obra, la segona feta la 
mitat de dita obra y la ultima acabada y rebuda aquella 

Item que hage de pagar al notari lo salari del acte se fara per ditas obras y al 
corredor un rea.1 de vuyt 

Item sapia lo qui empendra dita obra hage de haver feta y acabada aquella dins 
un any y mitg comptador des del die que se comensara aquella en avant Isegueix la 
cloenda en lIatí]». 

Apendix documental 4: visura de les obres de I'ermita de Santa Caterina. 
AHG, Torroella de Montgrí, notari sense identificar (potser loan Salvi), manual de 
1702, (núm. 647), 24 de setembre de 1702. 

«Relatio visura de la obra de las parets de Santa Catharina 
Die XXIIII septembris MDCClI y Bernardinus Alsina civis Gerunda, joannes 

Vidal villa de Figueres, et jacobus Montanyach villa Turricella de Montegrino omnes 
magistri domor vigore juramenti per ipsos et quem libet corum ad dominum deum 
et ejus Sancta quatuor Evangelia manibus corum corporaliter facta prestiti in manu 
et posse meis joannis Salvi aucte Regia nottari publici infrati retulerunt et fecerunt 
relationem sequentem videlicet. Nosaltres ~o es jo dit Bernardí Alsina cridat per part 
de jaume Mir mestre de cases de la dutat de Gerona y nosaltres joan Vidal y jaume 
Montanyach cridats per part deis Administradors de la capella y heremita de Sancta 
Catharina construida en la montanya de la present vila de Torroella de Montgrí vuy 
die present nos som conferits a dita heremita de Sancta Catharina y en ella havem 
reconegut unas obras de mestres de casas que en aquella de present fa dit mestre 
jaume Mir així que vista la tabba del preu fet de ditas obras y vistas tambe ditas obras 
segons nostras conciencias y en virtut de jurament diem y som de sentir que tot lo 
pany de la obra de sol ixent y mitg die se ha de spatllar des de la obra vella fins a 
la sacristia y se ha de sercar lo fonament y tornar·se fer segons lo que se requereix 
la obra a gastos de dit mestre jaume Mil' de quibus quo fuerunt acta presentibus 
ad dictam relationem protestibus Michaele Teixidor agta et Genesio Prats juvene 
lignifabro omnibus dicta villa Turricella ad istavo catis». 
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Apendix documental 5: contracte del retaule major de I'ermita de Santa 
Caterina de Torroella de Montgrí. 
AHG, Torroella de Montgrí, notari sense identificar, (potser Joan Salvi). manual de 

1701 (núm. 646), 2 de desembre de 1701. 

«Capitulació de fer lo retaule major de la capella de Sta. Catharina 

In Dei Nomine Amen 

De y sobre la factio o fabrica del Retaule major que se ha de fer en la iglesia de 

la hermita de Sta. Catharina Martir construida en la montanya de la vila de Torroella 

de Montgrí Bisbat de Gerona per y entre los Magnifichs Francesch Ardevol, Agustí 

Frou , Joseph Sunyer lo present y corrent any consols de la universitat de esta vila, 

Miquel Ferrer, adroguer, Francesch Guilló , cirurgia y Joseph julia, també adrogller 

com a Administradors de dita hermita de Sta. Catharina de una part y Joan Torras 

sculptor de la vila de Figueras de part altre se ha feta y firmada la present capitulacio 

ab los pactes devall scrits y segllents 

E Primerament es pactat entre ditas parts que lo dit Joan Torras hage com ab 

thenor del present capitol conve y promet a dits senyors consols y administradors 

fer, fabricar y assentar lo dit retaule en lo modo y forma esta trassat en las dos trassas 

que de present ditJoan Torras entrega a dits senyors consols y administradors en las 

quals stan sota scrits y firmats dits senyors consols administradors y ditJoan Torras, 

es a saber la mitat de aquell als vint y sinch del mes de novembre del any mil set 

cents y dos que sera la festa de dita Sta. Catharina si ja donchs no es que per alguna 

causa hi hage impediment en dita iglesia que dit retallle nos pogués assentar, y la 

altre mitat al cap de un any comptador des de dit die de vint y sinch de novembre de 

dit any mil set cents y dos 

Item es pactat que ditJoan Torras hage com ab thenor del present capitol conve 

y promet fer dit retaule de fusta de abre blanch bona y rebedor 

Item es pactat que ditJoan Torras hage com ab thenor del present capitol conve 

y promet fer dit retaule de tot relleu segons reglas del art de esculptura requereix 

fent y posant en aquells los martiris de dita Sta. Catharina martir ab la forma se li 

ordenara y a més de dit retaule promet fer una imatge de un Sto Christo ab sa creu 

y peanya 

Item es pactat que despres que dit retaule sera fet y assentat aquell hage de 

esser judicat per dos mestres sClllptors elegidor hu per cada una de ditas parts las 

quals parts hagen de estar a la declaracio de dits dos mes tres 

Item es pactat que los dits magnifichs consols y administradors hagen com ab 

thenor del present capitol convenen y prometen a dit Joan Torras de anar a cercar 

dit retaule a dita vila de Figueras y aquell aportar a gastos de la administració de 

dita hermita fins a dita hermita ab pacte empero que si per lo camí a dit retaule 

s'espatllave alguna cosa en eix cas dit Joan Torras hage com ab lo present conve y 
promet a sos gastos adobar tot allo que per lo cami s'espatllara 

Item es pactat que los dits senyors consols y administradors tingan com ab 

thenor del present capitol convenen y prometan de donar y pagar a dit Joan Torras 
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en paga y satisfacio del que ab los tras y precedents ha promes fer y complir 
nou centas lliuras moneda barcelonina ab tres iguals pagas es a saber la primera 
lo die comensara la dita fabrica del dit retaule, la segona lo die que haura feta y 
assentada la mitar de aquel! y la ultima al cap de dos mesos que sera acabat 
yassentat, y rebut dit retaule la c10enda en 

Testes Josephus et Real V. J. D.. Paulinus Serralta Cives 
Barcelona, Honorati et Michael Medicine Doctor omines in dicta villa 
Turricella Domiciliati 

Actum Torrícella de Montegrino Die 11 dezembris MDCCb¡, 

Apendix documental 6: encant públic del daurat del retaule major de 

I'ermita de Santa Caterina de Torroella de '>JU""'tyr' 


AHG, Torroella de Agustí manual de 1723, (núm. 307), 24 de 

febrer de 1723, f. 70-71. 


delllatí í de Josep Maria 

«Nosaltres, Pere Bladó, Thomas Clerigues, de la Universitat d'homes 
persones de la vila de Torroella de 

congregats a la casa comunal de la Universitat, en i assistencia del 
Genís Batlle de la vila i baronia, convocan a Narcis Planas i MolI, prevere, 
beneficiat de I'església de Sant Genís; Narcís Planas Antoni Ardevol i Josep 
Mir i Sanan, menor de dies de dira vila, administradors de la ermita de Santa 
(aterina, a la muntanya de la vila construida, davant notari confereixen a Felíx Pi, 
daurador de la cíutat de Girona el treball del daurar del retaule, a coment,:ar el 
d'abril el acepta mediant taula de condícíons que es feren i pregonaren 
pel terrítori local i public, que eren del tenor seguent: 

persona que vulla enrendrer a pendrer a prell fet lo dorar lo altar 
ab son mares y trona de la capella de Santa Catharina y Martir de la 

monranya de la present vila de Torroella de Montgri, que aquell que per 
menos ho fara a sellliurara y los senyors administradors de la capella ne faran 
acre de promesa de pagarlos lo preu ab los Pactes 

Item sapia qui dita obra que saura de dorar ab 01' de bona qualirat 
lo quan posara en la forma seguenr c;o es los vuyt taulons de dít altar en rot quan 
consísteíx la Istoria de dita Sancta los tots da dorar-los. Y acolorir y estufar c;o es 
las imatges la roba interior y lo demes del talo segons la ¡storia requerira. 

Item lo camp de tot lo demes del retaula ab mares lo fara de vermell de roca fi, 
Item tots los flors, fruytas, cornisas, motlluras y de 01' sens 

acolorir. 
Item totes les demes fora deis taulons de dorar y encarnar segons 

y acolorir las robas interiors y las faixas, 
Item que tot lo que se hallra de acolorir en dit retaula y trona no ho puga 
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acolorir sens que primer sie visorat per dits Srs. Administradors , tant los taulons com 
lo demes perque tot lo que se haura de acolorir volem volenne veurelos. 

Item las alas deis angels serafins y ocells las fara acoloridas. 
Item per quant en lo dit retaula se troba molta esculptura prima i perso molt 

perillosa de taparse ab lo guix se obligara lo qui empendra dita obra a reseguir be 
ab los ferros totas las pessas del dit retaula per a que despres de dorat demostre be 
lo que era la esculptura. 

Item la trona, los fullatges, cornissas, motlluras y perfils essent dorats lo camp 
de vermello, y lo tornaveu dorat y acolorit segons requerira y lo faristol dorat sens 
acolorir. 

Item sapia lo qlli empendra dita obra que la haura de comensar passadas las 
festas de Pasqua de resurrectio y que haura de esser finida lo die de tots Sants 
prop vinent , altrament pugan los dits Srs. Administradors d'aquell die en quant a sos 
gastos fer acabar la dita obra. 

Item sapia que lo preu se li prometra de la dita obra se li pagara ab moneda 
barcelonesa ab tres iguals pagas. La primera vuyt dies apres haura comensat a 
treballar en aquella, la segona apres tindra feta la mitat de dita obra y la ultima lo die 
que sera acabada, visurada yacceptada. 

Item sapia que per assegurar la primera paga donara una caució o fermansa a 
coneguda de dits Srs. Regidors [ .. . j". ISegueix la c10enda en lIatíj. 

Anotació final de Josep Maria Vert: 
«Acceptades les condicions per obrar, daurar i cobrar el retaule de Santa Caterina 

de Torroella de Montgrí, els Regidors i Felix Pi es comprometen en nom propi a 
observar i complir els pactes establerts de la millor manera possible i fer la fabricació 
del dit retaule, prometen donar i pagar quatre-centes lliures, tal com s'ha pactat. 
En garantia obliguen els béns de la capella. Lesmentat Felix Pi accepta fer I'obra i 
entregar-la segons s'ha pactat en la manera i forma establertes, comprometent-se 
a complir-Ies, sota pena establerta, segons la qual, després de tres dies del pla<; 
assenyalat, pagara multa de deu sous si es troba dins la vila de Torroella , i de vint SOllS 
si és fora, posats en mans deJoan Sabater, escriva de la present vila de Torroella. 

En observanc;a de les constitucions i consuetuds de Barcelona obliga els seus 
béns, mobles i immobles presents i futurs, renunciant a qualsevol privilegi o fur propio 

Fa procuradors que facin el seguiment de I'obra, Rafel Galceran, corredor i 
nunci públic de la vila de Torroella, acompleix el mandat deis Magnífics Regidors i 
deis Senyors Administradors, fent I'encant públicament i en els 1I0cs acostul11ats de 
la present vila. 

I no presentant-se ningú que oferís per I'encarrec per menys o per més preu que 
els que estableix Felix Pi, es concedeix I'obra a I'esmentat Felix Pi, segons voluntat 
deis dits magistrats i administradors. 

Fet a Torroella de Montgrí i en ellloc de la convocatoria, el dia 24 de febrer de 
1723. Testimonis, Miquel Toni, teixidor de lIi, Miquel Gelabert, treballador de la vila 
de TorroeUa. Antoni Ardevol i Josep Mir i Senant". 
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Apendix documental 7: contracte del retaule de sant Isidre de 

parroquial de Sant Genís de Torroella de lUI..nro·... 


AHG, Torroella de Salvi, manual 295),27 de 

1710. 


per fer lo Reraula de Sr. Isidro 
In Dei Nomine Amen 
De y sobre la fabrica del reraula de Sr. Isidro que se hit de fer en la (apella 

del mareix Sr. Isidro de de Genís de la vila de Torroella de 
Bísbar de Gerona per y entre los Nicholau Buscall. Genís Careseo. 

Salvador Calver lo present y eorrent any consols de la universitat de dita vila, Jaume 
Casas Administrador de la confraria del mateix Sr. Isidro y Mir y Sanan. Genís 
Pages, Baldiri Gich, Nicholau Massaner, rors pagesos y Francesch Guillo 

rots de dita vila de Torroella de de una part y Torras escultor 
de la vila de de dit Bisbat de part altre, es estada, feta. firmada. pactada y 
dllnada la capitulacio baix scrita ab los pactes baix scrits y seguents 

Primerament es estat pactat entre ditas parts que los dits Nicholau 
Buscall. Genís (areseo. Salvador Calvet, consols, Casas Administrador predit. 
Joseph Mil' y Sanan, Genís Baldiri Gich, Nicholau Cortada, Massanet y 
Francesch Guillo donen a fer y fabricar a dit Torras Escultor la fabrica de dit 
retauJa de Se Isidro lo qual hage de fer en lo modo y forma esta 
en la trassa que de present de dit retaula se ensenya y que de fer en 
las imatges en dita trassa lo retaula 
de fusta de arbre blanch bona y seca. lo retaula de haver 
fet es a saber la primera andana de que per tot lo die. o festa del mateix Sr, 
Isidro que sera él quinze del mes de maig prop vinent a fi effecte que dit die, o festa 
de dit St. puga esser assentada la andana de dit retaula en dita de dit 
st. Isidro y lo restant de aquell posat lo mes de abril del any mil set cents y dotze 

Item es pactat entre ditas parts y lo dit Joan Torras de prometrer axi com 
ab thenor del present de son grat y cerra scieneia eonve y en bona fe promet als dits 
Magnifíchs Consols y demes sobre nomenats que lo dit retaula fera lo modo y 
forma sobre expressats y en los terminis sobre dits y que 
capella lo promet servar, y sots la pena y 
ab toras clausulas guarentidas per lo que se 
immobles presents y esdevenidors 

ltem es pactat entre ditas parts y los dits consols y demes sobre 
nomenats convenen y en bona fe prometen a Torras present que per la dita 
fabrica de dit retaula Ii donaran y pagaran quatra centas setanta sinch lliur<1s moneda 
barcelonina ab tres pagas es él saber lo die, o Nadal 
vinent, la segona lo die, o festa de Nostra 
vinent. y la ultima acabat de fer, assentat y rebut dit retaula, tot lo que prometen ab 

de tots IIms bens y de de ells assolas y ab 

Finalment 
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Et ideo nos dicto partes laudantes 
Testes magnificus Raymundus Jutglar V. J. D. Dicta villa de Figueres in presenti 

villa Turricella repertus et Josephus Anglada scriptor dicta villa Turricella. 
Actum Turricella de Montegrino, die XXVII Augusti MDCCX». 
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