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Resum 
Aportem noves dades esparses al 
coneixement d · algunes peces religioses 
d 'art modestes, tant un retaule , dues 
dauradures de retaules com tres creus 
de plata , que es contractaren al ll arg 
deis segles XVII i XVIII a 1 ' Emparda 
-Arenys d ' Emparda, Figueres, Taravaus , 
Viladamat- i un de Vilademuls i un altre 
per a una església del bisbat de Ripoll, 
així com algunes referencies del pas i del 
treball d ' art istes perla nostra comarca. 

Paraules clau 
Barroc, Alt Emparda, retaules , artistes, 
argenters. 

Abstract 
We offer some new information on severa / 
pieces of modest religious art as are an 
altarpiece, two gildings of altarpieces and 
three si/ver crosses which were commissioned 
in the Empordá region -specifically in 
Arenys d'Empordá, Figueres, Taravaus and 
Vi/adamat- , one in Vi/ademuls and another 
one by a c/wrch ji'Om the Ripo/1 diocese during 
the seventeenth and eighteenth centuries. We 
also offer some detai/s on some artists' stay 
and work in the Empordá region. 

Keywords 
Baroque, Alt Empordá, a/tarpieces, artists, 
silversmiths. 

La finalitat de la present co municació és l'aportació de noves dades 

esparses al coneixement d'algunes peces re ligioses d'art modestes, tant 

un retaule, dues daurad ures de retau les com ara tres creus de plata 

que es contractaren al llarg deis segles XVII i XVIII a l'E mporda - Arenys 

d'Emporda, Figueres, Taravaus, Viladamat-, un de Vilademuls i un altre 

per a una església del bisbat de Ripoll, així co m algunes referencies del 

pas i del treball d'artistes per la nostra comarca. El buidatge de fon;:a 

llibres notaríais amb finalitat de descr ipció arxivística ens permeté , fa 

alguns anys, l'estudi i l'analisi de més d'una cinquantena de documents 
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relacionats amb retaules prebarrocs i barrocs alte mpordanesos publicats 

en els Annals de l'IEE, 1 pero ara apleguem altres documents que hem 

localitzat amb posterioritat. 

Podem donar notícia de la contractació l'any 1654 de l'encarrec de la 

dauradura i la pintura del retau le de sant Sebastia, sant Roe i sant Isidre de 

l'església de Sant Sadurní del petit ve'inat d'Arenys d 'Emporda (document 

núm. 1 ), obra portada a terme amb l'esforc; conjunt dei s obrers, regidors, 

el batlle i e l rector del lloc, i executada per Miquel Payrachs , important 

artista local empordanes, del taller figuerenc del qual sortiren almenys una 

quinze na de retaules coneguts avui. Havia de ser copia del que acabava 

de fer l'any anterior per a l'església de Sant Vicenc; de Vilamalla, 2 dins 

de la mateixa batllia de Siurana d'Emporda, amb un preu de 150 lliures 

barceloneses, a raó de la següent equivalencia: la dobla d'or de trenta-dos 

1 "Retaul es i retaulistes de I'Alt l'E mpo rda (1650·1700)" a Annals de /'lnstitut d'Estudis Emparda· 

nesos . Figueres, XXX (1997), pag. 297-333 a mb j oa n Se rra Pe rals . 

- "Aproximació a l'estudi d'alguns retau les al te mpo rdanesos (1 620-1 650)" a Annals de /'lnstitut 

d'Estudis Empordanesos. Figueres, XXX II ( 1999), pág. 265-299 a mb en j oan Se rra Pera ls . 

. "Apunts pe r a la historia de l'art alte mpo rdanes (1596-161 8)" a Annals de 1'/nstitut d'Estudis 

Empordanesos . Figue res, XXX III (2 000), pag . 193-250 amb e n Joan Serra Pera ls. 

A part , he publicat algunes obres soltes a publ icacions local s amb me nys ambi t de difu sió, les 

quals no és sobrer re lacionar-le s tot seguit: 

- "Noves dades sobre l'activitat d 'Antoni Ri e ra, escul tor de Mata ró, a I'Em po rd a" a Fu/ls del 

Museu-Arxiu de Santa Maria . Mataró . Museu Arxi u de Santa Maria, 65 (1999), pag. 12- 17. 

- "El retaule del Roser de fin al de l XVI, o bra de l pinto r Joan Sanxes Galindo" a La Sibil·/a. La 

Revista de Fortia. Aj untame nt de Fo rti a, (2003), nú m. 4 , pag . 4-6. 

-"Noticia de tres reta u les barrocs ga rrotx ins" a Actes de IX Assemblea d'estudis d'Amics de Besa/ú i 

el seu comtat. Camp rodon , 21-22 setembre 2002. Olot. Edita A mies de Besalú, 2003, pág. 199-204 amb 

Sant iago Soler i Simon . 

- "Noves da des sob re els Pe rd igó, escu lto rs baixempo rdanesos deis segles XVI-XVII" a Estudis 

del Baix Emparda. Sant Feliu de Guíxol s. lnstitut d 'Estudis de l Ba ix Empord a, XX III (2004), pag. 45-52 

amb Sant i Soler i Simon. 

- "Uns can e l obres de plata del co nve nt de Santa Magdal e na ( 1594)" a El Salner. Crup Cultural 

Comtat d'E mpú ri es. Caste ll ó d 'Empúries, XIII (2006) , núm. 12, pág. 37-40. 
2 Antoni Egea Codina; M a ri sa Roig Simon; Joan Se rra Perals . Vi/ama/la. Mil anys d'história (974-

1975). Figueres . Ajunta me nt de Vila mall a, 1999, pag. 96-98. 
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rals i el ral de vuit de plata a vuit ra ls . Havia de quedar empla¡;at al costat de 

!'altar majo r de l'esglés ia . El pagament, com era costum, es faria a terminis , 

és a dir, en el moment d'inici de l'e ndmec, el qua! es fixa que seria el 8 

de julio! següent , fins a !'entrega del treball acabat, que es concreta peral 

dia de Sant Andreu, 30 de novembre, rebria, tot just comen¡;ar, una part en 

blat a compte del seu consum familiar durant els cinc mesos de la feina , 

i la resta en meta l-lí e quan el retaule ja fos entregat i assentat, a raó de 

vi nt-i-quatre rals per cada quartera de blat ja consumida fins al moment; 

li exigien una re lació o memorial de despeses seves, ja que li proveirien 

de tot allo necessari per fer-li la vida . Un deis cinc apartats del contracte 

recull l' ob ligació deis contractants de sumini stra r-li l'o r necessari per a la 

dauradura amb el compromís, si es donés el cas, d'anar a comprar-ne més 

a Barcelona o on fos , pero li descomptari en trenta lliures del preu total 

convingut. El segon termini del pagament qu eda concretat per a la Pasqua 

següent i li se ri a portat al seu taller de Figueres. 

L:art altempordanes d'aquests anys esta dominat, sens dubte, per la 

família Payrachs, procedents del bisbat de Barcelona i instal·lats a Figueres 

ja l'any 1601 amb la presencia de Gaspar Payrachs , pare de Miquel, e ls 

qual s aviat treballarien junts. També tingué una filia , Anna Maria, que es 

casaría amb !'escultor gironí Baltasar Enrie, i més tard , quan va enviudar, 

amb el també artista Bernat Sa i.i ch. Miquel Payrachs es casa l'any 1627 amb 

Mariangela, filia del notari figuerenc Miquel Gaspar i Casamitjana; vivien 

al carrer de la Presó de Figueres , ja que l'any 1640 arrendaren la casa 

del costat al paraire Antoni lsern , i el document notarial ens informa de 

les afrontacions. Professionalment treballava amb el seu progeni tor, i el 

trobem l'any 1628 per primera vegada treballant pl egats en el retaule del 

Roser pera la capella del mateix nom instaurada a l' església parroquial de 

Sa nta Maria d'Agullana. Coma artistes instal·laren el seu ta ll er a la ciutat de 

Figueres, des d'on efectuaren treba ll s per a tota la zona del bi sbat. El fet 

que no apa reguin en els estudis sobre l'art cata la de l segle XVII no vol pas 

dir que la seva producció fos menys interessa nt, sinó que la seva obra s'ha 

perdut i que hom no havia escorco llat minuciosament els arxius notaríais 

fins fa poques decades . Miquel Payrachs marxa a Girona, on morí abans del 

1669. 
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Unes decades abans, !'escultor establert a Peralada Quirze Darde r3 va 

cobrar l'any 1635 dos terminis per la fabricació del retaule del Roser de 

l'església de Calabuig i un tabernacle, tal com consta en el !libre de !'obra 

dipositat a I'ADG,4 sent obrers jaume Ribas i jeroni Granollers; el pintor de 

Girona Robert Giralt va pintar-lo l'any següent amb diners procedents de la 

venda d'uns sacs de blat que el rector tenia guardats, així com d'una bóta 

d'oli de !'obra parroquial i altres quantitats modestes , com bacins i vendes 

de ciri s. 

Una contractació de l'end m ec de construcció i la fabricació del retau le 

major de l'esglés ia parroquial de Vilademuls , actual comarca del Pla de 

I'Estany (document núm. 2), va tenir lloc l'any 1700 davant del nota ri públic 

de Bascara, josep García de Oñate , on s'acordaren, mitjan<;a nt uns capítols 
for<;a deta llats, de com havia de ser l'encarrec, entre els dos obrers de !'obra 

parroquial d'aquell any, Miquel lsern i joan Brujats Ferrer, i !'escultor mestre 

gironí Vicen<; Falcó . L.: escultor porta en el moment de signatura del contracte 

una tra<;a o dibuix, malauradament perduda, la qual és signada pel notari 
ates que els dos obrers no saben ll egir ni escriure, de !'obra a fer, la qual 

inclouria en la primera andana les fi gures de sant joan Baptista, sant josep 

amb el nen j esús, tal com esta fet a l'església parroquial de Bascara ,5 i sant 
Mateu; la segona andana havia de ten ir a cada costat les figures de sant Abdó 

i Senen i la Puríssima Concepció al mig, i altres figures -que no concreta-, 

3 Aq uest escultor i fus ter de Pe ralada l'any 1628 es va comprometre, amb e ls pabo rdes i baci· 

ne rs de la confra ria de Santa Llú cia institu'lda a l' església parroquial de Sant Pe re de Figueres, afer una 

cadi ra per pode r po rta r la imatge d'aqu esta sa nta a canvi de rebre quin ze lliures barce lo neses . L:a ny 

1637 acce ptá l'encá rrec, amb e ls administrado rs de l bací, a fe r fa bricar un retaule de Sant lsidre pera 

la ca pe ll a d 'aquest sant instau rada a l'església de Sant Esteve de Vil a-sacra pe r l' im port de tre nta-dos 

lliures barceloneses. J. F. Rafol s cita en e l seu di ccionari d'arti stes de Catalunya un mestre fuster escul

tor de l segle XVll de Ba rcelona anomenat Josep Darder, qu e l'any 1650 e ra un de is jurats de l Co nsell 

de Cent. També hi apare ix Sa lvi Darde r com a mestre fu ste r escul to r de l segle XVll que partici pá en 

la const rucció de !'al tar majo r de l'església de Santa Maria de l Mar de Ba rcelo na. lgnore m si tenie n 

relació familia r amb !'artista empordanés. 
4 lnformació fa cili tada pe r !'historiador fi gue renc Anton i Egea . ADG. Arxius d ipositats, AP de 

Ca labuig, Llibre de !'Obra , 16 12-1 832 . 
5 El reta u le major de la pa rroqui al de Bascara va ser o bra de Vicen<; Falcó, Mateu Solivera i Ja u

me Timó, escultors de Girona i va ser muntat e l 1696. Caries BOSCH PARER i Anto ni EGEA CODI NA. 

Mil anys de domini episcopal a Báscara (817- 1845) . Báscara . Ajuntament, 2002, pag . 153- 156. 
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pero que remeta la tra~a dibuixada. Lal~ada de !'obra sumaria cinc canes,6 

amb les figures de la vida de sant joan Baptista a mig relleu i amb columnes 

salomoniques. Li serien prove'lts tots els materials -fusta, claus, ferro, 

aigua cuita- al seu taller de la ciutat de Gi rona. El dia d'entrega de !'obra 

fou prefixat el següent 1 de maig del 1701, pero es faria abans una entrega 

parcial, o sia , el dia de Tots Sants , havia d'entregar la primera andana del 

retaule, i la resta peral maig, la qual inclouria el correcte assentament dins 

l'església de Vilademuls. 

Lescultor Falcó cobraria tres-centes lliures barceloneses, abonades en 

tres terminis en concordan<;:a amb la feina que s'aniria fent: així, un ter<; 

deis diners es pagaria tot just comen<;:ar; un segon ter<;, a mitja obra feta, 

i l'últim, en el moment d'entrega de !'obra acabada i assentada o col-locada 

al seu lloc dins de l'església parroquial de Vilademuls. També es considera 

l'obligatorietat de fer una visura o examen per part de dos mestres pintors 

experts que havien de donar el seu vistip lau . Aquests serien nomenats un per 

cada part deis contractants. Passats dos mesos de l'assentament, !'escultor 

Falcó encara havia de canviar la ubicació deis retaules laterals, per un major 

llu'lment del retaule major, tot a despeses de !'artista. 

El convent francisca de Santa Maria de jesús de Figueres datava de 

l'any 1483, en que els consols i prohoms de la vi la demanaren !licencia a les 

autoritats del Principat per a la seva fundació. Fou edificat extramurs, vora 

el camí reial de Perpinya, allloc on avui hi ha l'encreuament del carrer de la 

jonquera amb el del Rec Arnau. Lesglésia va ser consagrada el 1556. Existia 

una capella exterior, sobre la porta principal de l'església, amb un altar i una 

imatge de marbre de la Verge i el Nen. Quan es construí el castell de Sant 

Ferran , el cenobi queda dins de la zona d'exclusió, dins la qual no hi podia 

haver edificis i semblava destinat a l'enderroc, pero subsistí fins a la Guerra 

del Frances, quan fou destnú't, probablement a causa d'un bombardeig; 

posteriorment fou edificat el nou convent, que és !'actual edifici de l'lnstitut 

Ramon Muntaner. Hem localitzat una capitulació o encarrec d'obra de la 

dauradura del retaule major d'aquest convent datada el 1744, entre el noble 

Ramon de Gayola , síndic d'aquell any, i e l pintor i daurador olotí jau me Basil , 

• Una ca na consta de vuit pams i equiva l, ap roxi madame nt, a un metre i se ixanta centím etres. 
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membre d'una important nissaga de dauradors garrotxins.7 Aquesta dauradura 

fou contractada a !'artista més competitiu , entes com a més economic dins 

d'uns marges de qualitat. La data d'entrega va ser prefixada el dia de Nadal 

del mateix any, ésa dir, gairebé un any. El preu final acordar fou de cinc-centes 

lliures , pagades en dos terminis , en la meitat de la feina i en acabar, inclosa 

la visura per part de dos dauradors experts. No se li prove'l'ren els materials 

necessaris ni se'l mantindria durant les obres, pero, com que era foraster, se li 

facilitava una cel·la amb llit guarnir dins del convent, a més del dret de poder 

fer ús de la cuina. Larticulat notarial que recullla capitulació amb molt detall 

obliga a !'artista Basil a proveir-se del millor or de Barcelona, el qual havia 

de fer servir per bona part de totes les peces del retaule, els sagraris, els 

canalobres, els bancs, el palit, les grades ... 1, en acabar, i feta !'entrega, encara 

havia de tornar a donar una altra capa a la corona de la imatge de la Verge 

per tal que destaqués especialment. Un resident del convent supervisaría 

els aven<;os i el bon ritme de l'obra; com no volien que l'enfustament del 

retaule fos desmuntat per a la dauradura, se li facilitaría una part de les 

bastides necessaries , encara que s'accepta que només les imatges poguessin 

ser retirades . Fa referencia al retaule de sant Lluc de Girona com a model a 

seguir, en concret, en la pintura del color blau transparent amb vetes d'or 

per a les quatre columnes , encara que les flors havien de ser daurades . Els 

quatre angels esculpits d'un sagrari havien d'encarnar-se, i s'entregarien les 

parts llises amb una aplicació d'or. Les figures principals de la Verge primer 

s'havien de daurar i, a continuació , !'artista havia de pintar la túnica de color 

blanc i e l mantel! de color blau, i deixar només a gust de !'artista la resta de 

colors. Exigiren el brunyit de l'obra abans d' aplicar l'or, ja que allargaria la 

durada de la dauradura. 

Aquestes obres contractades van ser atribLúdes a pintors i dauradors 

prou habils en la fabricació i la dauradura de retaules , que treballaren 

per a esglésies del bisbat gironí; són noms sovint poc coneguts i d'unes 

realitzacions molt locals , escassament estudiades, combinar amb e l fet que 

7 Ca ri es Dorico Al uja s. "La dauradura del retaul e de l Roser, de l'esglés ia parroquial de Sant 

Esteve d'Oiot" a Annals del l'atronat d'Estudis Histórics d'Oiot i comarca. Olot , 1994, pág. 103-132 recu ll 

un resum d'aquesta nissaga d'a rti stes. 
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són peces d'art destru'ldes o substitu'ldes , de manera que la situació no ajuda 

gens al seu coneixement.8 

Tot seguit relacione m notícies espa rses sobre artesans constructors 

de retaules i pintors . He localitzat una apoca de paga ment datada el 1706 

en que el rector, Bernat Pont, i els obrers, josep Gener, pages , i joan Artiza , 

teixidor de lli, paguen cent lliures a compte de les tres centes en que es 

fixa tota !'obra a !'escultor de Figueres , joan Torras, com a primer termini 

per la fabricació del retaule major de santa Ágata de l'església parroquial 

de Capmany.9 Malauradament , no s' ha trobat el contracte de l'encarrec. 

Més endavant, el 1728, joan Torras va ser !'artista expert qualificat a 

visurar el retaule de sant Bartomeu de les monges canongesses agustines 

del convent del Bell-lloc de Peralada, 10 obra contractada a !'escultor Pe re 

Costa, la qua\ no va ser acceptada per les deficiencies que es relacionen 

al document notarial de visura, ja que no se seguí gaire la trac;:a o model 

signat previament. Poc després, e l 173 1, cobra un termini de la fabricació 

del retaule major de la Selva de Mar, en concret, foren 400 lliures del total 

de 750 acordades .11 

joan Torras és sobretot conegut per haver estat el darrer col-laborador 

important que va tenir Pau Costa -escultor capdavanter del ban·oc catala 

originari de Vic. El seu talle r va ésse r un deis més actius de Catalunya pel 

nombre elevat d'obres que contracta des de la penúltima decada del segle 

XVII fins a la tercera del segle XVII- i va ser el coautor del retaule major de 

8 Facilitada la consulta del catál eg informati tzat deis fons i coHeccions del Museu de I' Empordá 

no hem sabut identificar cap pec;:a o fragment deis trobats documentalment, sense resultats identifi

cables respecte a les peces que hi ten en custodiades. 
9 AHG. Notaria de Figueres. Ma nual del notari Bonaventura de Gayo lá, núm . 552, f. 72v-73 r. 
10 AHG. Nota ria de Peralada. Manual del notari Félix Gave ll a, núm. 872, s/f. escriptura del 28 

de nove mbre de 1728 de visura del retaule contractat a Pere Costa el 14 de desembre del 1726 (con· 

sultable a AHG . Notaria de Peralada. Ma nu al del notari Félix Gavella, núm . 872, s/f.) i la dauradura del 

mateix fou contractada per 390 lliures barceloneses al vigatá Prósper Trullás el 8 d'agost del 1730 

(A HG. Nota ria de Peralada. Manual del nota ri Félix Gave ll a, núm . 873. s/f) . 
11 AHG . Notaria de Peralada. Manual del notari Salvi Mombrú del 173 1, núm. 842 , f. 157r. 
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Cadaqués, que va acabar després de la mort de Costa. A part, va fer altres 

obres més modestes. 12 

I.:església de Nostra Senyora del Camp de Garriguella va encarregar 

la dauradura del retaule de sant josep, a més de "pintar lo palit del altar, 

platayar las sacras, dorar las coronas deis sants ... las palma toras de dit altar, 

i pintar las parets de dita ... " l'any 1776, 13 segons apoca signada amb Paulí 

Cifre Trobat, pages i familiar del Sant Ofici de la lnquisició, que paga un preu 

total de 139 lliures, 12 sous i 6 diners barcelonesas, repartit entre vuitanta 

lliures per al daurador joan Baptista Llorens de Figueres, i la resta per a 

!'escultor josep Torras, també de la capital altempordanesa. 

El daurador figuerenc joan Baptista Llorens cobra vint-i-cinc lliures 

l'agost del 1789 del doctor en drets Tomas jutglar en concepte de "los 

treballs de mon offici de pintar en la casa" situada prop de l'església de 

Sant Pere de Figueres. 14 Desconeixem la feina exacta que porta a terme, 

encara que la despesa fou prou modesta. Es casa amb Maria Llorens Clapés 

Batllori, vídua de l'estamper i llibreter Anton Matas i filia d'un rellotger, el 

1767 en que signaren capitulacions matrimonials. 15 És de su posar que aquest 

artista va desenvolupar nombrosos treballs per la zona, ates que munta una 

societat l'any 1768 per cinc anys amb el seu germa, Francesc Llorens, amb el 

" Esculto r de Figueres. El dia 24 de mar~ del 1698 va assumir el compromís de fer un retau le 

dedicar a sant Lloren~ i dues imatges (una de sant Ll ore n ~ per poder acompa nyar la professó i una altra 

d'un Sant Crist) amb els adm inistradors de la Confraria de Sant Lloren~ mártir deis Forasters institu"ida a 

l'esglés ia parroquial de Castell ó d'Empúries. El dia de la signatura d'aquesta escriptura notarial residia 

a la Selva de Mar, poss iblement per ra ons laborals, on devia esta r treballant en l' encárrec del retaul e de 

santjoan d'aquesta església. A les apoques de pagament d'aquest retaule de Castell ó d'Empúries, surt 

citat com a habitant de Figueres, on podria ser que t ingués insta J.Iat e l seu taller, ja que els confrares 

de Caste ll ó no Ji van facilitar l' allotjament a la vila comtal. En una data que no queda precisada, entre 

els anys 1721 i 1727, j oan Torras va fe r la visura del reta u le del santuari de sant Sebastiá de la Guarda 

de Palafrugell , obra de !'escul to r Josep Po i. Són documentades altres obres seves, com el retaul e deis 

sants !u i Honorat de la catedral de Girona, que hom havia atribu'it erróniament a Pau Costa. 
13 AHG. Notaria de Figueres. Manua/e del notari josep de Aloy Llach de l'any 1776, núm. f.765, 

586r-586v. 
14 AHG . Notari a de Figueres. Manuale de l notari Josep de Aloy Llach de J'any 1789, núm. 

778, f. 368r-368v. 
15 AHG. Notaria de Figueres. M anuo/e del notari j osep de Aloy Llach de l'any 1764, núm. 754, 

f. 543r-546v. 
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compromís de compartir a parts iguals tots els endmecs que hi tinguessin , 

tal com consta en una escriptura signada a la notaria figuerenca d'Anton 

Gorgoll, 16 perla qua! s'associaren coma petita empresa, "societat y compañía 

de y sobre lo offici y art de dorador"; el conveni hi relaciona fon;:a aspectes 

deis pactes acordats, com la necessitat d'aportació deis materials a parts 

iguals, l'ús mancomunar de les eines i instruments de l'ofici, la prohibició de 

portar a terme cap encarrec sois, sinó sempre a benefici de la societat. També 

es considera la possibilitat de caure malalt per part d'un deis dos, situació 

que quedaria coberta dins del termini deis quinze primers dies, pero passat 

aquest temps, el malalt es comprometia a buscar un substitut al qua! pagaria 

només ell. En cas de falta d'encarrecs, el germa gran, joan Baptista Llorens, 

podria anar a treballar amb el pare, Francesc Llorens, també daurador de 

Figueres, sense cap compromís envers el germa menor. 

En el cas del pintor Maria Horta , només coneixem la pintura d'uns 

armaris de la casa de Francesc de Vivet Vives Ferrer a Figueres l'any 175817 i 

el seu testament del 1779 pel qua! sabem com el seu pare, Pere Horta , també 

era pintor18 i estava casat amb Clara Verdalet, a més de demanar ser enterrat 

a la capella deis Dolors de Figueres. 

Tampoc són gaires les dades que podem aportar del daurador de 

Figueres Albert Vila, queja el trobem l'any 1767, quan signa una apoca de 

cobrament de només no u lliures que li paga joan Noguer, negociant de Santa 

Llogaia d'Áiguema, pero no sabem en concepte de que les cobra; 19 la mateixa 

situació es torna a donar dos anys més tard , en que cobra vint lliures.20 Va 

fer testament amb el notari Verdalet el 1796 i era fill d'un paraire d'Oiot ,2 1 

Llorenc;: Vi la, i vivia al carrer de Besalú de Figueres. 

Una reunió feta a la ca pella del Sant Crist, sant Antimo i sant Climent 

de l'església parroquial de Sant Pere de Figueres l'any 179222 serví per tirar 

16 AHG. Notaria de Figueres. Manual del notari Antoni Gorgoll de l'any 1768, núm . 808, f. 93r-94r. 
17 AHG. Notaria de Figueres. Ma nuale del notari josep de Aloy Llach de l'any 1758, núm. 748, f. 170v. 

18 AHG. Notaria de Figueres . Manuale del notari j osep de Aloy Llach de l'any 1779, núm. 768 f. 366. 

19 AHG. Notaria de Figueres. Manual del notari Anton Verdal et de l'any 1767, núm. 787, f. 373r. 

20 AHG. Notaria de Figueres . Manual del notari Anton Verdalet de l'any 1769, núm. 788, f. 282r-282v. 

" AHG. Notaria de Figueres. Manual del notari Anton Verdalet de l'any 1796, núm. 804, f. 57r-58v. 

22 AHG. Notari a de Figueres. Manua/e del notari j osep de Al oy Llach de l 'any 1792, núm. 911 , 

f. 514r-51 5v. 
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endavant l'encarrec de repas i refeta de les pintures del retaule de l'espai, 

obra encarregada pels seus pabordes o administradors -Anton Sans Teixidor, 

ciutada honrat de Barcelona, Pau Martínez de Payva, Pau Roca i Pau Llorens

a Francesc Azemar, mestre pintor de la vi la de Perpinya. La presencia de 

forats a les parets, així com la desfiguració de les imatges que expliquen la 

vida i historia deis sants, en part motivat pels desperfectes ocasionats perles 

obres que s'acabaven de fer a l'edifici, demanen que siguin repintades a l'oli 

totes les figures i el quadre de la paret del púlpit que estava a tocar la retxa 

de la capella que representava el casament de Maria Santíssima, i la mateixa 

retxa amb dues capes de blau de Prússia; els acabaments havien de ser de 

color d'or i la tapadora del contenidor de les relíquies tindria una escena 

nova pintada amb vernís. El pintor Azemar cobraria 425 pessetes, incloses 

les despeses deis materials necessaris pera l'encarrec, en tres terminis, com 

era costum de !'epoca, és a dir, una part, que serien cent pessetes a mitja 

obra feta, en acabar-la, el mes de mar~, o sia, passats tres mesos i mig, li 

serien abonades 225 pessetes, i les últimes cent pessetes, el mes de maig. 

ELS ARGENTERS 

t:estudi de la producció artística catalana d'objectes fets amb metalls 

nobles i altres materials preciosos i !'arribada i la introducció de noves 

formes va ser un procés molt lent, similar a la pintura o a !'escultura i amb 

aspectes for~a desconeguts per la historiografia, en primer !loe s'ha de 

salvar l'endinsament als protocols notaríais i la paleografia com a recerca 

documental previa, ates que els protagonistes i les seves obres són avui dia 

encara for~a desconeguts, situació agreujada amb la perdua de bona part de 

les peces i la limitació de l'ambit religiós respecte a les conservades . 

La família d'argenters particularment més activa a I'Emporda són els 

Padern. Documentem un primer membre, Andreu Padern, habitant de 

Figueres, intitular "faber auri et argentis" queja el 22 d'octubre 158223 cobra, 

del prevere Miguel Andreu, un termini de l'encarrec de fer una custodia de 

plata per a l'església parroquial de Sant Pere de la capital altempordanesa, 

23 AHG- Notaria de Figue res. Manual del notari Antoni josep Mitjavila, núm. 969, f. 65v-66r. 
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el qua! havia de tenir les armes de la ciutat gravades. Més endavant, el 15 

d'abril de l'any 161 O (document núm. 4), els obrers Bartomeu Roca i jeroni 
Sastre de l'església parroquial de Taravaus li encarreguen una creu de plata, 

de dotze o tretze mares de plata, segons una tra<;:a que se li entrega i que 

és similar a la de l'església parroquial de Cistella, obra que haura d'entregar 

el dia de Tots Sants d'aquell mateix any. També es concreta per escrit que la 

pe<;:a argentada ha de portar en mig relleu o relleu sencer, segons l'habilitat 

i gust estetic de !'artista, una figura de Crist crucificar i de Nostra Senyora 

amb el nen jesús als bra<;:os. El preu convingut va ser de nou lliures i dotze 

sous per cada marc de plata entregat a !'obra final, sense comptar la fusta pel 

manee, el canó d'aram o coure i un cruciferari que li proporcionaren abans 

del comen<;:ament de la feina. 

Pocs anys més tard, tenim notícia d'un altre familiar Padern treballant per 

I'Emporda, en concret és Antoni Padern, intitular argenter de Figueres, que el 

28 d'octubre del 1623 es compromet, per capitulació notarial, afer una creu de 

plata pera l'església parroquial de Viladamat, encarrec signat davant del rector 

Sebastia Geli, i els obrers del lloc, Esteve Baró i CristOfor Carreras (document 

núm. 5). La pe<;:a seria d'un pes estimat d'onze mares de plata i havia de ser 

semblant a la queja s'exhibia a la parroquia de Sant Miquel de Fluvia . El termini 

d'entrega va ser fixat en uns sis mesos, ésa dir, el mestre Padern havia de tenir 

!'obra acabada el dia de Quaresma següent. El preu acordar fou de trenta-un 

rals per cada marc de plata del pes final , sense comptar la plata entregada 

per fer la pe<;:a , material que li seria prove't't. Rebé en el mateix moment de 

signatura del document i davant del notari Miquel Gaspar Casamitjana com a 

avan<;:ament quaranta-cinc lliures i un ciri de cera d'un quintar de pes amb un 

valor de vint-i-cinc lliures, així que el total cobrat fou de setanta. 

I..:historiador figuerenc Antoni Egea disposa d'un blog on line24 en que 

exhibeix públicament un estudi de mil dos-cents atorgants figuerencs 

aplegats de totes les escriptures conservades deis anys 1600-1609 de notaries 

de Figueres. Hi surten relacionats tant Andreu Padern com el seu fill Antoni , 

encara que no apareix cap esment de peces ni treballs de cap d'ells durant el 

primer decenni del segle XVII. 

" http://www.antoniegea.blogspot.com/ 
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Més endavant, durant les primeres decades del segle XVIII apareix 

referenciatjosep Padern, també argenter de Figueres, en el !libre de comptes 

del notari Bonaventura de Gayola, així com Ramon Ferrer i joan Escarpan ter, 

tots argenters de la capital altempordanesa .25 

El document núm. 6 de l'apendix és la transcripció de la contratació 

notarial d'una creu de plata per a l'església de Santa Maria de Sorba de l 

bisbat de Ripoll, encarrec fet per j oa n Soldevila, pages del lloc com a 

obrer, i l'argenter de Figueres, Antoni Vi la, compromís signat a la vila de 

Figueres, encara que !'artista ja s'havia compromes a fer aquest treball 

abans, quan havia residit a la vi la de Cardona. La pec;:a argentada havia 

de tenir un pes de cent vint unces i el preu pactat foren 182 lliures i 

dos sous barcelonesas queja tenia cobrats a Cardona. Amb aquest acord 

notarial se li demana que acabi i entregui la creu de plata el següent dia 

de Pasqua de Resurrecció de l'any 1664, uns quatre mesos i un any, o 

que retorni els diners, pero si !'entrega i ha fet servir més metal! noble 

del que Ji havien donat previament, aquesta despesa seria assumida pels 

obrers berguedans . L.:església romanica de Santa Maria de Sorba, terme 

municipal actual de Montmajor, dins del Bergueda, havia pertangut al 

monestir de Ripoll des del segle XI i e llloc havia format part del vescomtat 

de Cardona, dins la batllia de Ca rdona. 

Amb la intenció preferent de difondre la documentació extreta i de 

possibilitar un major acostament a la realitat deis argenters i de la seva 

activitat, apleguem unes notes esparses sobre les referencies documentals 

trobades en els protocols i manuals notaria ls. Sabem de !'existencia de 

l'argenter de Figueres, Anton Duran, pel seu testament fet el 178626 i el 

posterior inventari de béns. L.:any 1793 s'emparentaren per matrimoni27 una 

filia de l'argenter Anton Soler de Figueres i la seva dona, Francesca Soler 

Colomer, amb Thomas Delhom Bonet, comerciant natural d'Eina i veí de 

25 AHG. Notaria de Figue res. Llibre de comptes del notari Bonave ntura de Gayo la ( 1704-1717), 

núm. 557, f. 178, 42. 126. 
26 AHG. Notaria d e Fi gueres. Manua l de l notari Anton Verdalet de l'any 1786 , núm. 798, f. 22 1 r-

222 r i 249r-250v. 
27 AHG. Notari a de Fi gueres . Manual del notari Anton Verd alet de l'any 1793 , núm. 802, f. 

4 5r-46v. 
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Figueres, fill del notari públic de la vil a rossellonesa josep Delhom. D'aquest 

mateix any és la redacció del testament de Francesc Colomer, també argenter 

de la capital altempordanesa ,28 fill d'un altre argenter anomenat Jaume 

Colomer de Figueres. josep Thomas, argenter figuerenc, va anar al notari a 

deixar escrites les seves voluntats el 179429 i hi figura que era fill del mestre 

de cases, Jau me Thomas, ambdós de Figueres. 

Pocs anys abans, concretament a finals del 179030
, el notari de Figueres 

josep de Aloy Llach31 protocolitza la formació del CoHegi Oficial d'Argenters 

de la capital altempordanesa amb la presencia de deu mestres argenters , 

jaume Colomer, Simplici Rossell, Manel Taraba!, Antoni Soler, Nicolau Bautó , 

Antoni Bauló, Antoni Vinyas, Benet Martí i josep Thomas, i joan Raynal , que 

en aquel! moment excusa la seva presencia al despatx del notari, en funció 

amb la !licencia i el permís concedits per la Junta de Comen; i Moneda de 

Madrid amb la finalitat del benefici públic i la millar protecció deis afiliats, 

en especial davant del coHegi de Girona, d'on depenien fins aquel! moment, 

amb la disposició comuna d'un marcador de plata, un mesurador i altres 

instruments que servirien d'eines de control oficial a la nova demarcació. 

Cargenter Antoni Soler seria el responsable del marcatge de la plata. El 

nombre d'associats no seria fix , pero obligatori pera tots els que disposaven 

de botiga o taller a Figueres . Tot seguit, el document aplega les llargues 

ordenances aprovades el 1771 i de compliment obligat per a totes les 

argenteries de I'Estat. A partir d'aquest moment, la transcripció d'actes de 

reunions d'argenters són presents en els protocols notaríais, en que es deixa 

constancia d'examens i proves a nous afiliats, així com els nomenaments i 

28 AHG. Nota ri a de Figueres. Manua/e del notari josep de Aloy Ll ach de J'any 1793 , núm . 78 1, 

f. 306r-307v. 
29 AHG. Notaria de Figueres. Manual del notari joan Coder de Co ll fe rrer de l'any 1794, núm. 

858, f 6r-6v. 
30 AHG. Nota ria de Figueres. Ma nual del notari josep de Aloy Ll ach de J'a ny 1790, núm. 779, 

f. 367r-405v. 
31 També consta com a batlle del bienni en el moment de la signatura de l'escriptura. 
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certificats d'aprenentatges.32 Desconeixem quan va desapareixer, pero com a 

especulació podem indicar la segona meitat del segle XIX. 

APEND IX DOCUMENTAL 

1654, juny, 29. Arenys d'Emporda. 
Capitulació de la dauradura del reta u le de sant Sebastia, Roc/1 i lsidre de /'església de 

Sant Sadurní d'Arenys d'Emporda. 

ACAE. Fans famil iar Pages d'Arenys d'Emporda . Notarijosep Terrauba, del castell 
de Siurana d'Emporda, capsa núm. 13. 

De y sobre la capitulació fa hedora per y entre lo reverent Salvi Borras, prevere y 
rector de la iglésia parroquia l de Sant Sadorn í dellloch de Arenys, de la batllia real del 
castell de Ciurana, bisbat de Gerona, Andreu Olivet, pages de dit lloch, lo any present 
y corrent obrers de dita iglésia, los honorables Miquel Pages, lo present trienni perla 
Sa. Ca. y Real Magestat batll e de dita real batll ia, Rafe! Baranguer y joan Recasens, lo 
any present y corrent consols de la universitat de dit lloch, Miquel Arbona y joseph 

32 El setembre de 1796 fou exped ir un certifi car d'ap renentatge de l'otici d'argenter per part de 

Nicolau Bautó a favor de josep Cara! t. ti ll de l'ad roguer tiguerenc amb e l mateix no m, on s'assegura 

que ha fet una estada de sis anys (AHG. Notaria de Figueres. Manual del notari josep de Aloy Llach, 

núm. 783, f. 504v-505v. 

Les reunions de tots els coHegiats per examinar un nou membre són prou freqüents; així, hem 

trobat tres proves seguides !'octubre i novemb re del 1794, amb l'assisténcia deis diputats marcadors 

jau me Colomer i Nicolau Bautó, Simplici Rossell coma secretari, Benet Martí de clavari i Anton Bauló, 

reunits a casa del doctor en drets, Miquel Gorgor, al carrer de la Presó i amb l'assisténcia de !'alcalde 

i nota ri pLlblic josep de Aloy Llach, per examinar Francesc Colomer tant de coneixements teórics 

com práctics i de dibuix, a més de portar ja fetes unes sivelles de plata, exámens que Ji concediren 

l'habilitat com a argenter de la capital altempordanesa i la possibilitat de poder obrir botiga o taller 

propi. També aprová amb satisfacció Narcís Prats. natural de Sant Andreu del Palomar prop de Barce

lona, que exh ibi davant deis examinadors unes arrecades d'or amb maragdes. i Félix Soler, till d'Anton 

Sole r, que mostrá un anell d'or amb d iamants. Les despeses de les proves pujaren a cent lliures per 

aspirant. (AHG. Notaria de Figueres. Manual de l notari josep de Aloy Llach núm. 782, f. 271 r-273v). 

Dos anys més tard, el 6 de maig de 1796 va passar els examens positivament per poder ser ad

més al Col.legi d'Argenters de Figueres jaume Duran, ti !! d'Anton Duran també argenter, que presenta 

un ane ll d'or amb un topazi i un dibuix (AHG. Notaria de Figueres. Ma nual del notari josep de Aloy 

Llach, núm. 783, f. 282r-282v. 
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Carreras, singulars y particulars de dit lloch de Arenys, de una part, y lo senor Miguel 

Payrachs, pintor de la ciutat de Figueras, de part altra, per y entre ditas parts se ha 

capitular lo següent. 

Primerament, és pactar, concordar entre ditas parts que dit mossen Peyrachs, de 
grat y certa sciencia sua convé y en bona fe promet als dalt dits obrers, batlle, consols, 

y demés particulars assí presents, en dorar, pintar y matitzar de colors si y conforme 

esta lo reta u la que dit mossen Peyrachs lh]a pintar en Vilamalla, ab los colors , requisits 

y a son punt posar lo retaula de Sant Sebastia, Sant Roch y Sant Isidro que vuy en-dia 
esta assentat en dita parroquial església, y al costar del altar major de aquella fins sie 

perfetament dorat, pintat y posat a tota perfectió com ara de present esta. 

Ítem, és pactat y concordat entre ditas parts que los dalt dits obrers, batlle, 
consols y demés particulars de dit lloch, de grat y certa sciencia llur comuna y en 

bona fe, prometen a dit mossen Miquel Peyrachs, pintor predit assí present, en donar 

y pagar-li per son treball de dita obra cent sinquanta lliuras moneda barcelonesa, 

¡;o és, la dobla de or a rahó de trenta dos rals y lo ral de vuyt de plata a vuyt rals, 
pagadores en esta forma, ¡;o és, que per part de dita quantitat li donaran y lliuraran 

tot lo blat li convindra per son gasto y de sa família durant lo temps de la confecció 

de dita obra, la qual comensara de fer per lo dia de vuyt del mes de julio! proxim 

vinent, y acabara lo di a de Sanct Andreu proxim vinent; y fins si e a tot son punt finida 

y acabada lo qual li prometen donar y lliurar en preu de vint y quatra rals de dita 
moneda per quiscuna cortera, de una part, y de altre part, lo hagen de proveher de 

tot lo demés a la vida humana necessari per ells, persa família en disminució del preu 

de dit retaula aportant per asso un memorial del que gastara per ditas rahons. 

Ítem, és pactat y concordar entre ditas parts que en cas vingués en lo discurs 
de dita obra faltar a dit Peyrachs or per aquella, que dits particulars tingan obligació 

com ara de present se obligan en bestraurer trenta lliuras de dita moneda per enviar. 

li a sercar en Barcelona o allí hont convinga a compre del dalt dit preu. 

Ítem, és pactat y concordar entre ditas parts que los dits obrers, batlle, consols 
y demés particulars convenan y en bona fe prometan al dalt dit mossen Peyrachs 

assí present en donar y pagar-li lo restant de dit preu de dita obra lo dia o festa 

de Pasqua de Resurectió proxim vinent en dita moneda barcelonesa, aportar en la 

vila de Figueres franchas de emparas etc. Ab renunciació de gracias etc. for propri y 
submissió de qualsevol altre for y ab jurament de no contravenir Ilargament. 

Finalment... 

Et ideo nos dictes partes ... 
Actum in loco de Arenys, bajulie regie castri de Ciurana diocesi gerundensi die 

vigesima nona junii millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto . 

Testes Guilermus Salort, parator, et Michael Borras, sartor, ambo dicti loci de 

Arenys habitatores. 

In quorum fidem ego dictus josephus Terrauba, nottari supradictus hic me 

subscribo et meum solitum artis nottarie rogatus appono . Sig+num. 
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1700, febrer, 21. Vilademu ls. 
Capitulació del reta u/e major de /'esg/ésia parroquial de Vilademuls. 

AHG. Notaria de Bascara, Manual del notari josep García de Oñate, núm. 8, f. 
45v-49r. 

En nom de Nostre Señor Deu sie. Amen. 

De y sobre lo fahedor del retaule del altar major de la lglésia parroquial dellloch 

de Sant joan Baptista de Vilademuls del present bisbat e Gerona que los honorables 

Miguel Hizern, pages de present, masover eo arrendador de la torra vulgarment 

dita deTaphorer33 situada dins deis termens de la vila de Bascara , y de dit lloch de 

Vilademuls, y Joan Brujats y Ferrer, treballador de dit lloch de Vilademuls, lo present 

y corrent any obrers de la obra de la lsglésia de dit lloch de Vilademuls, que donan 

afer y fabricar al honorable Vicens Falcó, mestre escultor de la ciutat de Gerona, los 

quals dits obrers en no m de dita obra de dita isglésia, de una part, y lo dit honorable 

Vicens Falcó, escultor predit, de part altre, són estats, fets, apuntats, llohats, firmats 

jurats los capítols y declaracions següents. 
E Primerament, és pactar y concordar per y entre las ditas parts que los dits 

Miguel Hizern, pages, y joan Brujats y Ferrer, treba ll adors, lo dit present y corrent 

any obrers de la obra de la isglésia parroquial del dit lloch de Vilademuls en dit 

nom de obrers, hagen de remetrer com ab thenor del present de llur grat y certa 

sciencia en nom de la dita obra de la isglésia parroquial del dit lloch, y per ells y per 

los successors llurs en dita obra, convenan y en bona fe prometan al dit honorable 

Vicens Falcó, escultor predit, de que li aportaran tota la fusta, claus y la aigua cuyta, 

necessaria que se haura de menester per fer y fabricar lo dit retaula del altar major 

de la dita isglésia parroquial de dit lloch de Vilademuls a gastos y des pesas de la obra 

de la dita isglésia dins la ciutat de Gerona y en la casa de la su a propria habitació sots 

obligació deis béns de la dita obra de dita isglésia llargament y ab jurament. 

Ítem, és pactat y concordar per y entre ditas parts que lo dit honorable Vicens 

Falcó, escultor predit, hage de prometrer com ab thenor del present de son grat y certa 
sciencia, convé y promet als dits honorables Miguel Hizern y joan Brujats y Ferrer, obrers 

de la dita isglésia parroquial del dit lloch de Vilademuls y als llurs en dita obra de la 

isglésia successors que el! los fara y fabricara lo retaule del altar major de la dita isglésia 

parroquial del dit lloch de Vilademuls en lo modo, forma y manera que esta trassat y 

dibuixat en la planta que el! dit honorable Vicens Falcó aporta y de present ensenya y dits 

obrers la firman, eo de voluntat llur per dir ells no saben scriurer firmada per lo notari 

aval! scrit ab las figuras de vulto, és a saber, de sant joan Baptista, de sant josep ab lo 

33 La torre Taforer és un masja documentat a pri ncipis del segle XVIII, que anteriorment s'havia 

di t mas Berenguer. 
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minyó jesús aportant aquell en la ma, és y conforme esta aquell en lo altar major de la 
isglésia parroquial de la vila de Bascara y sant Matheu a saber és en sa primera andana 

del dit retaule y ab las figuras de sant Abdon y Senén, un en cada costat, y ab la figura de 
la Puríssima Concepció de Maria Sanctíssima enmig de la segona andana quiscuna figura, 
ab sa pastera, y lo demés comforme conté la dita trassa y dibuix del dit reta u la prometent 
com promet que lo dit retaula fara y tindra sinch canas y posra aquell ab las historias de 
Santjoan Baptista en mig relleu y las columnas a la salomonica si y comforme apar de la 
dita trassa y dibuix de aquell , lo qua! reta u le promet treballar dins la ciutat de Gerona, y en 
la casa de la sua propria habitació, sots obligació de sos béns lla rgament ab jurament. 

Ítem, és pactar que lo dit honorable Vicens Falcó, com ab thenor del present son 
grat y certa sciencia, convé y promet als dits honorables Miquel Hizern y joan Brujats y 
Ferrer, obrers de la dita isglésia parroquial de dit lloch de Vilademuls y als llu rs en dita 
obra de la dita isglésia successors , que los tindra fet , acabar y assentat lo dit retaule de 
dit altar major tot a punt per tot lo día primer del mes de maig del any mil set cents y 
hu proxim vinent, a saber, és la primera andana de di t retaula per tot lo día de Tots los 
Sants al primer del mes de novembre proxim vinent del present y corrent any; y la segona 
andana y lo demés de dit retaule per tot lo dit día primer del dit mes de maig de dit any 
proxim vinent mil set cents y hu , ap01tant aquell a sos propris gastos dins la dita isglésia 
parroquial del dit lloch de Vilademuls sots obligació de sos béns ab jurament llargament. 

Ítem, és pactar que los dit honorables Miquel Hi zen y joan Brujats y Ferrer, 
obrers predits en dit nom hagen de prometrer com ab thenor del present de llur grat 
y certa sciencia per ells y per los llurs en di ta obra de la isglésia successors convenan y 
prometan al dit honorable vicens Falcó escultor predit qu e per la obra y treba ll que ell 
posara y tindra en fer lo dit retaule del altar major de la dita isglésia parroquial dellloch 
de Vilademuls li donaran y pagaran i als seus realment y ab tot effecte tres centes lliuras 
moneda barcelonesa ab tres pagues iguals y reals, ~o és, de cent en cent lliuras de dita 
moneda barcelonesa , a saber, una primera paga de cent lliuras lo día que comensara de 
fabricar lo dit retaule, que sera lo primer día del mes de maig, proxim vinent volent·ho 
Déu; la següent paga, de cent lliuras de la dita moneda sera lo primer día del mes 
de novembre proxim vinent, en lo qua! día estara assentada y posada la dita primera 
andana del dit retaule; y la tercera paga de las restants cent lliuras de dita moneda 
barcelonesa a total compliment de les ditas tres centas lliuras de dita moneda lo día que 
in totum lo dit retaule estara tota lment posar y assentat en dita isglésia parroquial per 
lo que ne obligan los béns de dita obra de la dita isglésia llargament y ab jurament. 

Ítem, és pactar que los dits honorables Miquel Hi zern y joan Brujats y Fe rrer 
en dit nom de obrers de dita isglésia parroquial y los llurs en dita obra de la isglésia 
successors pugan y los si a lícit y permes quant lo dit reta u le es tara totalment assentat 
y posar tot a punt regonexer, ~o fer visurar, mirar y regonexer lo dit retau le a fi i 
effecte de mirar si estara aquell adequat si y segons la dita trassa y dibuix esta fet en 
y ab la referida planta que de voluntat deis dits obrers se és firmada per lo notari ava l! 
scrit de ta l manera que e lis en dit no m perla llur part pugan cridar un escultor pratich 
y noticiós en la art de escu ltoria, y axí bé lo dit honorable Vicens Falcó puga etiam 

215 



ERIKA SERNA COBA 

cridar per sa part un altre escultor pratich y noticiós de la referida art de escultoria 

y que aquells dos escultors declaren y censuren la dita obra del dit retaule dins dos 
mesos després que lo dit retaula estara assentat en dita isglésia y estant de 1 forma 
que conté la dita planta dits honorables obrers lo hagen de acceptar y fer·li realment 

la íntegra solució y paga de aquell en cas no Ji haguessan fet la última paga. 

Ítem, és pactar etc. que per quant podria ésser que lo dit honorable Vicens Falcó 

morís , lo que Déu no vulla, ans de haver acabada la obra del dit reta u la en cas more, y 

constara que ell hage hagut y rebut alguna quantitat de diners hage de donar caució 

idonea a total coneguda deis dits obrers a fi y effecte de assegurar la dita quantitat, 

la qual caució y ferman¡;:a hage de donar cob34 ab thenor del present promet donar lo 

dia que ell firmara apocha als dits honorables obrers per aquella quantitat que haura 

rebuda exegida y cobrada aixo que en cas muyre , lo que Déu no vulla, sens haver 

acabar lo dit retaule tot lo que sera per ell obrar y treballat del dit retaule hagen los 

dits honorables obrers de dita obra de la dita isglésia de pendrer en disminució de la 

dita quantitat que e ll haura rebuda, ex igida y cobrada estimada que sia la dita fabrica 

per dos escu ltors perits, ¡;o és, per quiscuna part hagut rahó del preu se Ji dóna del 

dit retaule y que dits honorables obrers pugan fer acabar lo dit retaule per qui los 

aparexara y axí ho firman llargament y ab juramenten deguda forma . 
Ítem, és pactar etc. que ab lo present retaule ó per la dita quantitat de las ditas 

tres centas lliuras moneda barcelonesa nova compres lo sacrari que esta en la dita 

planta dibuxat y no obstant aixo lo dit honorable Vicens Falcó, escultor predit, convé 

y en bona fe promet als dits honorables obrers y als llurs en dita obra successors 

que ell fara y posara lo dit sacrari al dit reta u le en lo modo y forma que esta en dita 
planta dibuxat a sos propris gastos sens demanar cosa als dits honorables obrers ni 

als llurs per paga y solució de aquell per haver·ho axí ell pactar ab lo reverent Miquel 

Daunis prevere y rector de la dita isglésia parroquial del dit lloch de Vilademuls sots 

obligació de sos béns llargament y ab jurament. 
Ítem, és pactar etc. que quant lo retaule se assentara lo dit honorable Vicens 

Falcó, escu ltor predit, promet als dits obrers y als llurs en dita obra de la isglésia 

successors mudar los altars són fronterrs al altar major y posar aquells a llurs ca pellas 

fent ·li lo gasto a ell y a sos fadrins tans quant estarans assentant lo dit altar major 
y dits dos retaules o altars són fronters lo que promet cumplir sots obligació de los 

béns llargament y ab jurament. 

E finalment etc. 

Et ideo nos dictes partes ... 

Actum in loco de Vilademuls die XXI februarii MDCC. 

Testes joannes Pou laborator naturalis loci de Fornells et Salvius Masó juvenis 

agricola loci de Galliners. 

34 La paraula correcta seria com. 
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3 

1744 , gener, 2. Figue res . 

Capitulació de la dauradura del retaule majar de l'església de Nostra Senyora del 

j esús del convent de Sant Francesc de Figueres . 

AHG. Notaria de Figueres, Man uale delnotari j osep Requesens Vi lar, núm. 602, 

f. 1 r-

En no m de nost re Se ño r Deu sie. Ame n. 

De y sobre la fa brica de do rar lo reta u la maj a r el e la lglésia de N ostra Seño ra de 

jesús del convent de P.P. Recolets de l o rd re de Sa nt Francesch de la vila de Figueras, 

bi sbat de gero na, pe r y e ntre lo llo ble seiio r do n Ramon de Gayo la, e n di t vila de 

Figueras do mi ciliar, com a síndi ch de dit co nvent , de una part, y Jau me Bas il, pinto r y 

dorado r de la vila de Olot de dit bisbat , de pa rt alt re, tant com a més donant y die nt 

y restant en la últ ima d ita al e ncant públich, se ha fe ta, firm ada, llo hada y jurada la 

present capi tulació segon theno r de la tabba del the nor segi.i ent. 

Pactes que deura observar y cumplir lo qui empe ndra e l dorar lo retaula, los 

tres banchs y balustrada de l pesbyte ri de N ostra Senyo ra de j esús de P.P. Recolets del 

Serafich P.Sant Francesch de la vila el e Figueras són los segi.i e nts . 

Primo, t ind ra o bligació de do nar lo aparell o apa rells necessaris y que se 

requre ixen segons regla y art de un bon do rad o r, pe rqu e lo or y jaspes se posaran en 

lo reta u la , banchs y balu strada si e durado r, y que des prés de haber posar lo apare ll o 

aparells de guix y ben en cas t inga de reseguir tatas las fl ors y full atge y imatges se 

traban en di t retaula, banchs y balustraela ab los fe rros donant·los lo mate ix se ntit 

que tenen de escultu ra y que no hi puga n posa r lo bol qu e no estiga a gust de l P. 

guardia , do nant·hi quatre ca pas de bol. 

Ítem , ti nd ra obligació de dorar ab lo mill ar or se t ra be e n Ba rcelo na tora la 

escultura com so n ta lla , mo tllura y perfil co rre nts e imatges se traban e n dit retaula 

y ba nchs, y axí mate ix tots los pe rfi ls o bo rar, enca ra que llisas, que se necessítia n 

per esta r ab tota perfecció di t retaula; y que tot lo que sie ca mp lli s, se tinga de fer 

de is mill ors jas pes o co nxas , tot brunyit y qu e no puga posa r co lo r algun a ninguna 

imatge que pr im era me nt no sia tota dorada ab o r dos y revis tada pe rl o P. Guard ia 

y qu e la imatge de la ve rge la ti nga de posa r des prés de ser dorada tota de t issó 

blanch e n la túni ca y un t issó blau e n lo manto y e n lo afo rro ve rme ll y lo Niiio del 

t isso apa re ixera millar al do rado r y los sa nts de l ti sso de l co lo r convindra més a 

so n habit. 

Ítem, que tots los sacrari s g ran y petit de part de afo ra (pe r ser ja do rats de par 

de d intre) tot lo que sie de l sacrari, ta nt lo llis comlo de més, sie tot dorar, eo or, sens 

jaspes enca rnant los quatre angels se tra ban en dit sacrari . 

Ítem, que las quat re columnas so n e n dit reta ule las t inga de fer de blau 

tra nsparent ab las vetas de or com estan en lo retaul e de San Llu ch de Gero na , 

exceptat tatas las fl ors de di tas columnas que han de ser doradas y lo correspone nt 

de is capite lls y basses. 
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Ítem, que los banchs sien de jaspes brunyits o de jaspes al oli ab botum o Ilustre 

com millar apareixera al P. guardia, y las boras deis montants sian perfiladas de or y 

tata la escultura de or delmateix modo se ha dit del retaule . 

Ítem, que los candaleros o brandoleras se tingan de dorar tot lo que se necesita 

y fer tot lo demés de jaspe tot brunyit. 

Ítem, que tata la balustrada la tingan de jaspear sens or tot ben brunyit o de 

jaspes al oli ab batum o Ilustre com millar apareixera també a dit p. Guardia . 

Ítem, tinga de dorar lo march del palit y los sis candaleros se traban en las 

gradas de dit retaule tot or y lo crucifici. 

Ítem, que no pugan desfer lo retaule per dorar·lo, sinó que lo hagen de dorar 

aquí ahont se traba, comensant perlo més alt, y sois pugan traurer las imatges. 

Ítem, que lo qui empendra lo dorar dit retaule hage de fer las bastidas a sos 

gastos, y que lo P. guardia sois tinga de dexar·los dos antenas que de té. 

Ítem, que lo qui empendra lo dorar dit retaule sapia fer las conxes ab 

perfecció . 
Ítem, sapia qui empendra dita obra que ha de posar lo or, colors, guix, bol y 

demés ingredients tot a sos gastos, sens que lo P. guardia Ji tinga de donar cosa 

alguna ni fer·li la vida . 

Ítem, sapia que el que empendra dita obra que perlo preu se Ji lliurara la present 
tabba que sera e l que més barato y millar ho fara , se Ji pagara ab tres iguals pagas , <;o 

és, la primera al comensar la obra, la segona a mitja obra feta, y la tercera acabada la 

obra vista y regoneguda antes per dos doradors vistos al P. Guardia . 

Ítem, com la corona ha de posar sobre la imatge de la verge , sapia que sinó esta 

feta la obra quant se lliurara la present tabba estara obligat a dorar·la com la demés . 

Ítem, sapia qui tindra de encarnar tot lo que se necessita en las imatges són en 

lo retaula y banchs y pulir· las ab bugeta y no ab Ilustre. 

Ítem, sapia que que tot lo or se ti ndra de bronsejar o montar35 tinga primer de 
ser brunyit per ser més dorader. 

Ítem, sapia que si és foraster el qui empendra esta obra el P. Guardia Ji concedira 

habitació dins del convent dexant·li una celda ab un !lit guarnit y puesto en la cuina 

per cuynar. 

Ítem, sapia que qui empendra lo retaula t inga obligació de tenir·lo acabat tot 

per lo die de Nada! del present any mil set cents quaranta y quatre . 

Ítem, lo dit noble senyor don Ramon de Gayola en dit nom de síndich de dit 

convent convé y prometa dit jau me Bas il , pintor y dorador, tant com a restant en la 
última dita al encant públich que per lo preu de dita obra Ji donara y pagara cinch 

centas lliuras moneda barcelonesa ab dos iguals pagas, <;o és, la primera en ser fe ta la 

mitat de dita obra y la segona y última després de ser acabada , perficionada , visurada 

y approbada tata dita obra, y per <;o ne obliga en dit nom tots y sengles béns y 

35 Paraula de lectura incerta . 
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drets de dit co nvent tant solament y no los seus propris com en asso exercesca cosa 

alie na. 

Ítem, lo dit jau me Bas il , pintor y dorador present, accepta los dits pactes y de 
son grat y certa sciencia convé y promet servar, attendrer y cumpli r aquells ... 

E finalment. 

Et ideo nos d ictes partes ... 

Actum Figuerii s die 11 januarii MDCCXXXXll ll. 

Testes Sa lvator Texidor, ligni fa ber, et j oa nnes Bapt ista Floreta , o li to r villa de 

Figue rii s . 

4 

[16 10 , abril , 151. Figueres . 

Capitulació d'una creu de plata pera l'església parroquial de Taravaus. 
AHG- Notaria de Figueres, octavum manuale del notari Miquel Gaspar 

Casamitja na , nüm. 204, f. 123r-124v. 

En no m de Déu sia. 

Sob re la obra de la creu de plata ba ix des ignadora pe r y e ntre les parts baix 

scritas són fets, pactats , fi rmats y jurats los capít ols y pactes següents. 

Primerament, lo ho norable mossen And reu Padern , argente r, habitant e n la 

present vi la de Figueras, convé y en bo na fe promet als ho norables Barth omeu Roca 

y Hieronym Sastre, pagesos y lo any prese nt, obre rs de la lsglésia parrochial dellloch 

de Taravaus, assí presents y a llurs successors en d ita obra , que de assí al d ia o festa 

de Tots Sa nts, que sera lo pri me r dia de l mes de nove mbre prime r vinent , haura feta y 

acabada bé y degudament , ab tot effecte , com se pertany a bon official e com de e ll se 

confi a, una creu de plata marcada, bo na y rebedora , de pes de dotze o t retze marchs 

de plata, poch més o mancho , la qua! creu sie feta y acabada de la pro pria t rac;:a , 

echura y manera que és feta la creu de la lsglésia parrochi al de llloch de Ciste lla . En la 

qua! creu , fa ra y posara, de la una part, una fi gura de Christo crucificar, y de l.altre, una 

figura de N ost ra Señora, ab un j esüs als brassos, les quals figuras sien de mig re lle u, 

o, tot re ll eu com de di t mossen Padern li aparexera , convenint per majo r perfectió de 

la obra, la qua! creu dit mossen Padern la fara y aca bara com es ta di t a tots sos gastos 

y or plata sua propria, donant. li , e mpero, di ts obrers o ll urs successors , lo cruze r y 

manech de fusta y lo canó de ara m que per dita creu y conservació ele aque lla só n 

necessaris, o, e n casque dit mestre Pade rn , ho fasse o fasse fe r, di ts obrers li pagaran , 

ul tra la d ita creu , lo que predi ts cruzer, ca nó y ma nech haura pagat. 

Íte m, los d its hono rables obrers dalt anome nats , co nvenan y pro metan per e lls 

y per llu rs successo rs, en di ta obra al dit mossen Padern y als seus successors que , 

ultra lo cru zer, canó y manech dalt dits , do naran y pagaran al di t mossen Pade r,n 

o a sos successors , per las mans y va lor de dita creu , pl ata de aquella, a rahó de 
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nou lliuras y dotze sous per quiscun march de dita plata marcada, que en dita creu 

havia de entrada, y pesara quant dita creu sia feta y acabada, y la quantitat que la 

plata obrada de dita creu muntara y valra dits obrers o llurs successors lo pagaran e 

pagar prometan d.esta manera, ~o és, que a bon compte part y paga de aquella tenan 

donadas y pagadas y dit mestre Padern de ells confessa haver hagudas y rebudas 

realment y de fet en moneda comptant y barcelonesa , sinquanta tres lliuras y dos 

sous com a par, ab un albara que dit mossen Padern los ne te fet de ditas Lll lliures 

XII sous barcelonesas , al qua! se referan e volan que sia assí compres perque no 

aparega aquella pagadora duas vegadas, e la restant quantitat a compliment de lo 

integra valor y pes de tata la obra donaran y pagaran realment y de fet axi matex en 

pecunia comptant y moneda barcelonesa a dita raho de Vllllliures XII sous per march 

en continent apres que dita creu sia feta y acabada. 

ltem nos dicte partes laudantes ... 

Actum Figueriis. 

Testes sunt Vincentius Pius, sabonerius Figueriis, et Jacobus Vinyas, agricola 

Macianeti de Cabrens . 

5 

1623, octubre , 28 . 

Capitulació d'una creu de plata pera l'església parroquial de Viladamat. 

AHG- Notaria de Figueres, manual delnotari Miguel Gaspar Casamitjana , núm . 

224, f. 173v-174v. 

En nom de Déu sia . 

Sobra la fabrica de la creu devall scrita per y entra las personas davall scritas 

són stats, fets, etc. 

Primerament, lo honorable mestre Anthoni Padern , argenter de la present vila 

de Figueras, de grat y certa scientia sua convé y en bona fe promet al venerable 

mossen Sebastia Geli, prevera y rector, Steva Baró y Cristüfol Carreras , pagesos , y lo 

any present obrers de la lsglésia parrochial dellloch de Vilamator assí presents que.ls 

fara realment y ab efecta una creu de plata bona y rebedora, de pes de onse marchs 
de plata, poch més o manco, stimada y evaluada a set Iliuras quatra sous per march, la 

qua! fara ab las labors y ornaments que la obra requer com de ell se confia y pertany 

a bon oficial, y en la forma que és feta la de la parrochia de Sant Miguel de Fluvia , 

la qua! promet lliurar acabada com dalt és dit de assí al dia o festa de Santcogesma 
primer vinent. 

Ítem, los dits venerables rector y obrers dalt anomenats, de grat y certa scientia 

llur convenan y en bona fe prometan al dit mestre Padern assí present que ultra lo 

valor de la plata que en dita creu entra ra per las mans y fabrica de aquella , li donaran 

y pagaran en continent dita creu sera feta y los sera lliurada trenta un real per cada 
march de plata que dita creu acabada pesara . 

220 



APUNTS D'ART EMPORDANÉS DELS SEGLES XVII -XVIII 

Ítem, lo dit mestre Padern confessa haver rebut de dits obrers dalt anomenats 
en part de paga y a bon compra de lo valor y mans de dita creu, de una part, quoranta 
sinch lliuras, y de altre, un siri de sera de pes de un quintar de sera y quatra lliuras de 
tara més y dit siri pren dit mestre Padern a de vint y sinch lliures que ab las quoranta 
sinch dalt ditas són setanta lliuras justas. 

Et ideo nos dicte partes ... 
Die XXVIII octobris MDCXXIII. 
Testes joannes Paules , parator vil le de Sancti Laurentii Ca mbu<;e, et Lud ovicus 

Vaquer, laborator dicti loci habitatoris. 

6 

Figueres. 1662, desembre, 14. 
Capitulació d'una creu de plata pera l'església de Santa Maria de Sorba del bisbat 

de Ripoll. 

AHG- Notaria de Figueres, manual del notari Francesc de Gayola , núm. 465, f. 
610r-611 v. 

En nom de nostre sef'ior Deu sie. Amen . De y sobre la capitulatió y concordia 
feta y firmada per y entre lo honorable Anthoni Vila, argenter de la vila de Figueres, 
de una, y joan Soldevila, pages dellloch de Santa Maria de Sorba, abadiat de Ripoll, 
tant en nom seu propri com també com ha administrador de la obra de la isglésia 
de Sa nta Maria de Sorba, de part altre, són estats , fets , firmats, pactats y llohats los 
capítols y pactes següents. 

Primerament, és pactar e lo dit Anthoni Vil a sabent y attenent que en lo temps 
que ell estava en Cardona haver empres de fer una creu de plata per la dita isglésia 
de Sancta Maria de Sorba, de pes de cent y vint on<;as, y haver ja rebut per fer dita 
creu deis obrers de dita isglésia cent vuytanta dos lliuras, dos sous barcelonesas, com 
consta ab apochas y alberans que de aquell as ne té firmats als dits obrers; per <;o, 
volent cumplir ab lo per ell promet convé y en bona fe promet al clit joan Soldevila 
assí present que ele assí lo die o festa Pascha de Resurrectió ele l·any mil siscents 
sexanta quatre fara y obrara dita creu del pes dalt dit , ab los pactes baix scrits y 
segi.ients . 

Primerament, ab pacte que lo dit Soldevila com a obrer predit eo bé los altres 
obrers de la obra de dita isglésia Ji bajen de pagar lo treball de fer una creu y tata y 
ademés plata pessara més de ditas cent y vint on<;as , a més de la que tindre rebuda 
de los dits administradors. 

ltem, ab pacte que lo dit Soldevila se atura quart que en cas lo concert de fer 
dita creu no agradas als al tres obrers o administradors sos companys dit Vil a no hage 
de fer dita creu sino tornar.li las clalt ditas cent vuytanta vuyt lliuras y dos sous del 
qual dit Soldevila hage de avisar a dit Vila de aquí lo die de Pascha de Ressurectió 
primer vinent altrament se estiga en lo tractat de fer clita creu. En dit empero cas 

221 



ERIKA SERNA COBA 

que lo dit Anthoni Vila no [h[agués de fer dita creu promet als dits Soldevila y altres 

obrers de dita obra de la isglésia de Santa Maria de Sorba de tornar· los y restituir· los 

ditas cent vuytanta vuyt lliuras dos sous en esta forma, ~o és, per N ostra Senyora de 

agost primer vinent quaranta lliuras, lo die o festa de Pascha de Resurrectió de l·any 

mil siscents sexanta sinch, las quals respective cosas en dits respective casos promet 

attendre y complir sots pena y escriptura de ters acquisidora a qualsevol cort ahont 

per ~o se hagués recós36 sens requesta de di es a ús costum y segons rigor del privilegi 

de la scriptura de ters ab salari de procurador dins la present vi la de Figueres de déu 

i for de ella de vint respective sous per qusicum di a vagara llur procurador ab esmena 

de despesas danys de las quals vol ésser creguts de llur sola simple paraula de valor 

menos de llur solit jurament. Y pera major seguretat ne dóna per ferman~a la señora 

Isabel Vila y Pla, sa muller, la qua! lo carrech de ferman~a accepta per amor de son 

marit y principal y de sa grat y certa sciencia vol ésser tinguda y obligada et tot lo que 

se és obligat son marit y principal ab e ll y sens e ll tant en vida com en mor, y perlas 

preditas cosas totas attendre y complir ne obligan ~o és, lo dit Anthoni Vi la, principal 

sa persona, y tant lo dit principal com la dita señora Isabel Vila y Pla ferman~a tots y 

sengles béns y drets llurs y del altre de ells a sois presents y sdevenidors, mobles e 

immoble, [h[aguts y per haver, a hont se vulla que sien encara en qualsevol manera 

privilegiants. 

Ítem, és pactat e lo dit Soldevila en dits noms de obrés y seu propri ab thenor 

del present y ab lo millor modo pot y deu convé y en bona fe promet que pagara y 
satisfara ab dit Anthoni Vila las mans de fer dita creu y la demés plata possara en 

aquella del pes dalt dit y axí mateix lo avissara del designe de sos companys per de 

assí lo die o festa de Pascha de Resurrectió primer vinent altrament promet de estar 

en lo concert de fer dita creu per lo que ne obliga tots sos béns y los de la obra de 

dita isglésia y ab altrament llargament. 

Et ideo nos dictes partes ... 

Testes joannes Paulus, parator ville Sancti Laurentii <;:ambu~e. Ludovicus Vaquer, 

laborator dicte loci habitatore. 

36 Paraula de lectura incerta. 
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