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 JUSTIFICACIÓ 

Estat de la qüestió. 
No sóc partidari, ni ara ni mai, de crear acotacions topogràfiques i cronològiques envers un

camp d'estudi i més, tractant-se d'un tema tant important com el presentat en les pàgines següents.
Altrament, conscient de la immensitat d'informació d'estudi del tema escollit la lògica sovint ha
d'imperar vers la voluntat. No gens menys, espero que el lector entengui en la mesura del possible
de que tot estudi crític -i en aquest cas- d'art, rere una nuclearització d'un tema sempre ha de tenir en
compte que, en el fons, tot està connectat per fluències afins, fets passats o els de la seva pròpia
contemporaneïtat tant de la peça, com de les mans que la van crear o el personatge que va posar els
diners que la van costejar. Les formes de pensament, política, economia, espiritualitat i, fins i, tot
aquells efectes més sensibles, naturals i humans com el temor, a l'oblit, a Déu; el desig, de
perpetuïtat, però també de salvar-se; la voluntat, de ser recordat, l'afecte, el respecte, l'amor i la mort
tots ells juguen un paper important a l'hora d'entendre el transfons que atorguen enteniment i
significat a allò que per nosaltres és objectiu i admiració. Ingent certament, difícilment abastable,
l'únic ajut que puc proporcionar en aquest aspecte es tractar de deixar constància de la informació
bibliogràfica que hom ha pogut consultar en poc menys d'un any al respecte1. 

Primer de tot, hi han tres eixos principals: escultura / funerària / segle XVI. En el cas que ens
pertoca, quatre: / en terres catalanes. Deixant de banda l'últim eix, hem de comprendre que els dos
primers van estretament lligats, l'estudi de l'escultura funerària, ja sigui en àmbit europeu, hispànic
o quilòmetre zero passa per l'estudi de la bibliografia genèrica del seu camp, és a dir, del primer eix.
Per exemple, un encontre venturós, salvant monografies o panoràmiques compilacions d'escultura
es trobar-se amb el capítol que Pope-Hennessy dedicà particularment a l'escultura d'àmbit funerari
en època del Renaixement italià2. Aquest fet, ajuda a crear-se un plànol obert del tema, és un filó
d'on començar a extreure fils-fluències cap al nostre camp -recordem, l'últim eix-. Sens dubte però,
és en les especialitzacions d'aquest tema, malgrat el caràcter cronològicament més abastable però no
menys important les que veritablement ajuden a comprendre l'escultura funerària d'àmbit europeu.

1 Un dels motius pel qual en aquest apartat esmentaré únicament bibliografia del s.XX i XXI tot i que es podrà trobar 
al llarg del treball bibliografia d'èpoques anteriors. 

2 John Pope-Hennesy va escriure tres volums sobre l'escultura italiana entre els anys 1955-63. El segon volum, 
Italian Renaissance Sculpture dedica un capítol a l'àmbit funerari titulat «La tumba humanista». L'edició consultada
és moderna i traduïda al castellà: Pope-Hennessy (1989). John Pope-Hennessy, La escultura italiana en el 
Renacimiento. Madrid: Nerea.  
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Les publicacions d'Henriette S'jacob3 l'any 1954 i deu anys després Erwin Panofsky4, senzillament i
sense cap mena de dubte, són fites cabdals per al neòfit que desitja encaminar-se en aquest submón
de l'escultura. Vers la cronologia establerta i en àmbit hispànic és en els conglomerats, rics i
pacients d'anys ja llunyans a vista de les noves generacions on podem trobar informació de base al
tema en qüestió: l'any 1931 Gómez Moreno5 i l'any 1958 Azcárate6 publiquen sengles obres
centrades en escultura del segle XVI i “renaixentista” respectivament, bàsiques per a la creació d'un
esbós en terres castellanes i, sobretot, per entendre les figures més destacades del moment com
Domenico Fancelli, Bartolomé Ordónez, Alonso Berruguete i Diego de Siloé7 -entre d'altres-. 

Anteriorment però, en concret l'any 1919 Ricardo de Orueta rere un estudi publicat dos anys abans i
centrat en Alonso Berruguete i la seva obra on va incloure un capítol especial a l'art sepulcral, va
treure una obra a la llum dedicada en exclusiu a la catalogació de laudes i sepulcres amb
representació del jacent en les províncies de Ciutat Real, Cuenca i Guadalajara8. En el pròleg del
llibre citat la intenció vertadera de Orueta fou la de crear una obra de compilació que comprengués
l'art sepulcral de tot el territori en capítols9. Malauradament, mai es dugué a terme. Vorejant vers
articles i publicacions tractant figures específiques amb obra sepulcral coneguda o espais que
obliguen a l'estudiós a parlar d'escultura funerària, arribem a l'any 1987. D'aquesta data pertany la
publicació de la Tesi Doctoral de María José Redondo Cantera, El Sepulcro en España en el siglo
XVI: tipología e iconografía10. El títol parla per si sol. Tot i no ser el meu objectiu ja que ni de bon
tros em veig qualificat per establir judicis crítics vers les obres d'altres estudiosos, en aquest cas i
potser en algun d'altre haig de fer un breu comentari -sempre positiu-. Si s'avancen les pàgines, crec
que no resulta necessari fer aquesta confessió ja que la evidència impera en les notes a peu de
pàgina. Tot i trobar una contextualització més ambiciosa territorialment en el cas de Cantera i
tractant un volum d'obres que provocaria feredat a més d'un, ha resultat una guia constant i
immillorable per a la realització d'aquest estudi i, per tant, mereix un rèdit simbòlic a mode

3 s'Jacob (1954). Henriette s'Jacob, Idealism and Realism: A Study of Sepulchral Symbolism. Leiden: Brill.

4 La primera edició és de 1964 però la utilitzada aquí és la següent: Panofsky (1992). Erwin Panofsky, Tomb 
sculpture: four lectures on its changing aspects from ancient Egypt to Bernini. New York: Harry N. Abrams.

5 Moreno (1931). Manuel Gómez-Moreno, La Escultura del Renacimiento en España. Barcelona: Gustavo Gili. I, per
descomptat: Moreno (1941). Manuel Gómez-Moreno, Las Águilas del Renacimiento español: Bartolomé Ordóñez, 
Diego Silóee, Pedro Machuca, Alonso Berruguete: 1517-1558. Madrid: CSIC, Instituto Diego Velázquez. -la 
utilitzada en el meu cas és una reedició de 1983-.

6 Azcárate (1958). José María de Azcárate Ristori, Escultura del siglo XVI. En: Ars Hispaniae (vol.XIII). Madrid: 
Plus-Ultra.  

7 L'italià Fancelli mereix ser citat per la realització dels sepulcres dels Reis Catòlics (c. 1514-1517, capella Reial de 
Granada). Les “àligues” Ordóñez, Berrugete i Siloé també es destaquen per ser els creadors d'algunes de les peces 
d'escultura funerària més reeixida de la seva època en àmbit ibèric. 

8 Orueta (1919). Ricardo de Orueta, La Escultura funeraria en España: provincias de Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara. Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estudios 
Históricos. 

9 Segons indica Cantera en el seu treball i de qui parlaré a continuació: Cantera (1987). María José Redondo Cantera,
El sepulcro en España en el siglo XVI: tipologia e iconografia. Madrid: Ministerio de Cultura. (pàg. 10).

10 Ibíd., Cantera (1987). 
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d'agraïment. A ben segur, l'estudi següent es pot donar a crítiques severes -motius hi han certament-,
o també a altres obres de les quals, repeteixo, em reservo l'opinió, l'obra de l'autora citada és
veritablement lloable: tantes obres treballades en paral·lel, documentació d'arxiu de primera mà i
fórmules originals de sistematització del treball que fa possible una visió comprensiva de la
iconografia i tipologia del gènere; tots ells, elements que conjugats consoliden l'estudi com un
indispensable de l'escultura funerària malgrat estigui centrat únicament en el segle XVI. 

Finalment, arribem al quart eix, el nostre. La publicació primera indispensable a esmentar és el
treball de Carbonell publicat l'any 1926 on tracta, de manera especial, l'escultura funerària a
Catalunya11. Anys més tard però, sense abandonar la primera meitat del segle XX publicacions com
les de Sanç Capdevila12 o Josep Maria Madurell13 resulten tanmateix indispensables per extreure'n
informació històrica i d'arxiu vers autors, obres i comissions tocants a l'escultura funerària. Cert
vertigen provoca saltar tan endavant però arribem a l'any 1986 amb una altre obra que jo trobo
cabdal per a la realització d'aquest estudi i que mereix també un rèdit simbòlic. Joaquim Garriga
amb la col·laboració de Marià Carbonell, publica L'època del Renaixement, s.XV I d i n s d e l a
Enciclopèdia d'art català14. Lluny d'escriure afalacs i destacar-ne les virtuts lògiques i evidents de
l'estudi, si realment es vol trobar informació ben tractada i treballada des d'una perspectiva
personalment crítica al respecte de l'escultura funerària a Catalunya de l'època acotada, aquesta és la
font primària. El llibre a maltractar a base de consultar-lo repetidament. Des de l'última quinzena
del segle XX fins als nostres dies, existeix una plèiade considerable de llibres on podem trobar
informació fragmentaria però també específica dedicada especialment a sepulcres del segle XVI15.
Durant els primers anys del canvi de segle però, on s'ha tractat més el tema és en articles individuals
o en conferències amb les seves consegüents transcripcions16. Cert és també, aquest darrer any el

11 Carbonell (1926). Pere Carbonell i Huguet. “La escultura en Cataluña. Especialmente la funeraria. Periodo 
medieval y del Renacimiento”. En: Museum, VII, 4, 1926-1936, pp. 125-164. 

12 Capdevila (1934). Sanç Capdevila. “La Seu de Tarragona notes històriques...”. En: Analecta Sacra Tarraconensia, 
10, 1934, pp. 8-192. 

13 D'entre el quantiós volum de textos publicats per Madurell, un a destacar és el següent: Madurell (1947) José Mª 
Madurell i Marimón, “Escultores renacentistas en Cataluña”. En: Anales y boletín de los museos de arte de 
Barcelona, Vol. V, núm. 3/4 (jul.-dec 1947), pp. 205-339. Aprofito la nota per destacar una altre obra de 
col·laboració important d'aquest mateix any per mà de tres autors diferents: Barcelona (1947). Juan Ainaud; Jose 
Guidol; F.-P. Verrie, La ciudad de Barcelona: catalogo monumental de España (2 vols.). Madrid: CSIC, Instituto 
Diego Velázquez. 

14 Garriga (1986). Joaquim Garriga (col. Marià Carbonell), L'època del Renaixement, s.XVI. Història de l’Art Català, 
(vol. IV). Barcelona: Edicions 62. Publicat el mateix anys i, dedueixo, en relació al estudi citat en aquesta mateixa 
nota també és important: Carbonell (1986). Marià Carbonell, L'escola del Camp de Tarragona en l'arquitectura del 
segle XVI a Catalunya. Tarragona: Diputació de Tarragona. Institut d'estudis tarraconenses Ramon Berenguer IV. 

15 A mode d'exemple: Yeguas (2009). Joan Yeguas i Gassó, El Mausoleu de Bellpuig: historia i art del Renaixement 
entre Nàpols i Catalunya. Bellpuig: Saladrigues.; (2012)., La Glòria del marbre a Montserrat: els sepulcres 
renaixentistes de Joan d'Aragó, Bernat de Vilamarí i Benet de Tocco. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. 

16 Cito algunes de les fonts, a mode d'exemple, que he considerat importants per a l'estudi realitzat: Garriga (1991). 
Joaquim Garriga, “La Seu Vella de Lleida en el llindar de l'època moderna: l'obra artística del segle XVI: 
ponència”. Separata de: Congrés de la Seu Vella de Lleida (1r: 1991: Lleida), 1991, pp. 281-293.; Marquès i 
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tema ha estat tractat en una Tesi doctoral envers el marc de la mort i les seves expressions en l'àmbit
cultural català d'època moderna17. 

En la història de l'art mai res està tot dit. Per fortuna, la incessant recerca sempre acaba
donant els seus fruits, els arxius o la nova crítica sempre poden fertilitzar amb noves respostes -
també atractius o frustrants dubtes- camps ja conreats. Apel·lant a la sinceritat, és un fet que encara
hi ha molt per dir en aquest tema concret, però, és cert, ja únicament posar-se al dia de “en quin
punt ens trobem?” és una feina llarga i aspre en molts sentits. Des de la humilitat, sempre cenyint-
me a la feina i revelacions projectades que tant esforç a costat a figures anteriors a la meva proposo
fer palès, a mode d'actualització fins en quin punt estem en aquest camp estudi. La comprensió
d'obres menors d'art funerari, o més llunyanes, però que no podem oblidar, són assumptes que per
abordar-les es requereix d'un background intel·lectual que jo, com a objectiu principal, m'he
proposat assolir en aquest estudi. Si amb fortuna o desgràcia, ho desconec. Tot i així, espero poder
aportar quelcom al lector, no únicament una pèrdua de temps. L'altre objectiu, lògic i ambiciós a
parts iguals es poder aprofundir o bé en aquest camp o en d'altres menys llaurats en un futur pròxim.
Sempre he sigut de l'opinió que, sense un coneixement previ navegues aspirant descobrir nous
territoris duent una barca sense rems. 

Objectiu. 
La voluntat primera d'aquest estudi es recolza en diversos aspectes que trobo -i espero que el

lector també- indissociables els uns dels altres pels motius que exposaré a continuació. Atenent a un
enfocament artístic com a mètode nuclear, la intenció es tractar de manera individual les
característiques i virtuts de les peces funeràries en el territori català durant el segle XVI. En aquest
sentit, s'atén a l'estudi qualitatiu de la factura en la realització de les peces conservades i tractades
però, sobretot en les característiques iconogràfiques i simbòliques que cada peça presenta. Aquest
mètode doncs, obliga a tractar d'entendre el procés evolutiu en base cronològica de l'art sepulcral
però sense oblidar el seu impacte artístic com a elements destacats que mostren els canvis operats
de manera gradual i pausada vers un nou estil que, per bé o malament, anomenem “renaixentista”.

Casanovas (1993). Jaume Marquès i Casanovas, “El Bisbe de Girona Guillem Boil i el seu mausoleu”. En: Annals 
de l'Institut d'Estudis Gironins, 32, 1992-1993, pp. 65-77.; Op. cit., Carbonell (1995). “Antoni Agustí i la capella 
del Santíssim Sagrament de la catedral de Tarragona”. En: Antoni Agustí, bisbe de Lleida i arquebisbe de 
Tarragona (1517-1586). Aportacions entorn del marc socio-cultural de Catalunya en la seva època (a cura d'Esther
Balasch). Lleida: Publicacions dels Amics de la Seu Vella de Lleida, pp. 217-248.; Garriga - Bosch (1997). Joaquim
Garriga - Joan Bosch, “L'arquitectura i les arts figuratives dels segles XVI-XVII”. En: Historia de la cultura 
catalana, (vol. II). Barcelona: Edicions 62, pp. 193-238.; Estella (2003). Margarita Estella, “Escultores y esculturas 
españolas del siglo XVI fuera de España: la escuela napolitana”. En: El arte español fuera de España: XI Jornadas 
de Arte. Madrid, 18-22 de noviembre de 2002, Madrid: CSIC, pp. 21-37.; Mata (2003). Sofia Mata, “El sepulcre 
d'Antoni Agustí (1517-1586) bisbe de Lleida i arquebisbe de Tarragona”. En: Anuari d'Història i Cultura, 4, 2002-
2003, pp. 565-582.

17 Ortiz (2015). José A. Ortiz García, Art, devoció i ritual funeraris a la Catalunya moderna (Tesi doctoral inèdita). 
Barcelona: Departament d'història de l'art. Universitat de Barcelona. 
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En aquest sentit, cap peça artística es pot isolar dels factors que, conjugats, donen origen i
enteniment a la seva realització: el comitent, el creador, les influències tant foranies com
autòctones, la ideologia i el pensament reflectits en la peça física, el poder de la tradició i la voluntat
del canvi. En un marge de cent anys i escaig, podem observar com certs models varien
ostensiblement ja no únicament per una romanització de les formes, sinó per una clara voluntat de
canvi ideològic i estètic al respecte d'entendre la mort i la voluntat d'enterrar-se. L'objectiu d'aquest
estudi doncs, lluny de tractar d'unificar a mode de catàleg les diverses peces conservades, procurarà
visualitzar com evoluciona l'enterrament remarcant i esclarint la diversificació tipològica -laudes,
sepulcres murals, sepulcres tipus sarcòfag o exempts- però, també, mitjançant l'estudi dels elements
simbolico-decoratius tractar de veure com evoluciona el pensament de la mort. En definitiva doncs,
gràcies al marc cronològic es procurarà reflectir el següent -i serveixi a mode d'objectius i guia per
al lector-: l'evolució de l'escultura funerària en territori català durant el segle XVI; el canvi i
evolució de les formes vers la tradició enfrontada als nous models italians ja triomfants en el marc
d'aquest estudi; com aquest últim aspecte afectà a l'ésser -al comitent si es desitja- i com es volia
enterrar. Per últim, i no menys important, com el sentiment religiós i, evidentment, el pensament
humanista van tractar aquest canvi i com les formes es van adaptar com a mode de marc expositiu i
perenne d'aquestes vies de pensament, d'enfrontar-se a la mort i de perpetuar-se. Per últim, desitjo
que s'entengui que aquest estudi respon únicament a les peces amb un valor artístic conegut, per
tant, no s'encabeixen totes les tipologies d'enterrament ni els espais, únicament aquestes que, per la
seva factura i importància he seleccionat i estudiat sota l'òptica crítica i artística.

5



l'Escultura sepulcral en terres catalanes al segle XVI
Treball Final de Màster / Universitat de Girona

Albert Juárez Díaz (u1910709)

INTRODUCCIÓ

Podem entendre l'art sepulcral a Catalunya per mà d'artistes locals al segle XVI vers dues
vies: o bé com uns objectes artístics -entre d'altres aspectes- carregats d'hibridacions en canvi
constant i convergint formes tradicionals amb detalls de gust modern; o bé, en una visió més
positivista, estudiar les peces funeràries d'aquest període com un lent però gradual procés cap a les
formes “a la romana”. Malauradament, no es poden tenir en consideració totes les peces
conservades i, per motius pràctics i sobretot per l'enfocament tipològic i iconogràfic del tema atenc
únicament a les més conegudes. En aquest camp -el de l'escultura funerària- el procés es
paral·lelament anàleg al sofert en l'escultura catalana en general. Els preceptes renaixentistes
italians a la Catalunya d'inicis del segle XVI foren un fenomen certament marginal, destacant-se,
fins a ben entrada la segona meitat del segle les obres de caràcter tradicional i algunes amb petites
hibridacions encarregades per una noblesa reduïda. Com veurem més endavant, en el camp
escultòric, les obres d'importació van resultar unes peces clau per assimilar el nou canvi de
tendència cap al gust “modern” i especialment en són protagonistes els sepulcres funeraris com així
ho consideren Joaquim Garriga i Joan Bosch: “Les manifestacions més importants d'escultura
portada directament a Catalunya des d'Itàlia són les tombes monumentals”18. Aquestes tombes
varen ser encarregades de la noblesa que hi residí especialment durant el domini de Ferran II a
Nàpols, obres contenidores d'un llenguatge que podríem considerar verídicament humanista o
all'antica. Així, l'arribada dels sepulcres de Bernat de Vilamarí (†1516), Ramon III Folc de
Cardona-Anglesola (†1522), Joan d'Aragó (†1528) i finalment el sepulcre de Jeroni Descoll († c.a.
1553) se'ns presenten com peces cabdals per estudiar l'època moderna a Catalunya durant el segle
XVI i especialment, per descomptat, en l'àmbit artístic fet per qual tenen un capítol propi en aquest
estudi però, recordem, no deixen de ser obres foranies. Tot i així, els comitents, les figures religioses
i nobles que van residir al territori van encarregar obres a artistes autòctons o nòrdics amb la
consegüent hibridació del model sepulcral a cavall entre unes formes i un pensament encara gòtic
amb elements moderns. Per tant, no podem oblidar el fet de que no estem en condicions de parlar
d'un art del Renaixement català ja que, l'estudi de les obres conservades mostren que no va haver
una gran eclosió del nou gust ni, tampoc, una consolidació de les formes fins a ben entrada la
centúria. Emmarcant el context geogràfic, l'art del Renaixement no va ser homogeni ni
temporalment ni territorialment; sobretot, tenint en compte que l'art elaborat durant l'humanisme
italià va lligat al fenomen social entenent-se a partir de la formulació i desenvolupament que cada
territori realitzà al respecte de la seva tradició, formes de pensar i les figures il·lustres que hi

18 Op. cit., Garriga - Bosch (1997) (pàg. 215).
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habitaven. L'altre problema més directe és que l'art renaixentista és complexe, tant que es
necessitaven tractats i estudis que traduïssin, a mode de manuals, el símbols i elements emprats en
una obra. Aquí van arribar exemples escultòrics importants de caràcter renaixentista però això no
significa que s'haguessin assimilat amb rotunditat i claredat la seva totalitat quan difícilment es
podia entendre el llenguatge. Podem interpretar doncs, com a inicis de segle i ja ben entrat mitjans
d'aquest, trobem tombes que clarament fusionen aspectes gòtics amb elements moderns sense que
això produís cap rebuig en els seus comitents. Per tant, una de les conclusions primàries i que hem
de tenir present és la idea de que, certament podem observar en totes les disciplines artístiques -i per
descomptat, en l'escultura funerària- en terres catalanes detalls, fragments, intuïcions que anticipen
un canvi de tendència però, seguint les idees de Garriga, trobo més prudent parlar d'art a Catalunya
a l'època del Renaixement i no pas art del Renaixement català si més no, durant bona part del cinc-
cents19. 

De totes formes, aquests apartat s'ocupa, en base cronològica, a tractar de fer notar al lector
aquests canvis i com es van reforçant a mesura que ens aproximem als últims anys de segle.
D'entrada, tractarem un apartat primer vers obres locals, no potser totes les peces ni els seus creades
però si de d'obres tímidament fluctuants entre dos idees i estils en certs punts diametralment
oposats. Tots els sepulcres, en síntesi responen a la voluntat dels seus protagonistes d'enterrar-se en
un lloc sagrat, pràctica habitual des de l'Alta Edat Mitjana fins al segle XVIII. Aquest efecte respon
a una familiaritat inherent en l'esperit cristià, d'aquí l'aproximació de sepulcres en àmbits urbans i
sagrats i, en aquest últim, en la voluntat de certes figures de poder i càrrecs religiosos d'enterrar-se
dins del temple -apud ecclesiam- i com més aprop d'un sant o relíquia millor -ad sanctos-20. Les
tombes estudiades, en ubicació i origen, són fruit de la voluntat de figures que per poder enterrar-se
van haver de, o bé realitzar donacions al temple o bé comissionar la construcció de capelles o
millores en un recinte sagrat o conventual en la majoria de les ocasions. Aquests actes li
proporcionaven el que anomenem senzillament dret a sepultura, una pràctica habitual a partir del
segle XV però amb casos que podem remuntar fins al segle XVIII: “la autorización para la
colocación de un sepulcro en un templo español en el siglo XVI se concedía por dos razones no
excluyentes entre sí: la dignidad del personaje cuya memoria se quería celebrar y la aportación
económica que éste o sus herederos realizaban al templo”21. En aquest sentit, la mateixa autora
esmentada ens resulta rellevant a l'hora d'entendre el procés viscut al segle XVI amb les tombes al
territori en el camp artístic i ideològic: “A lo largo del siglo puede observarse como se mantienen
los tipos tradicionales, heredados de la Edad Media, tanto en los que se refiere al monumento
funerario como a la representación del difunto. Las lápidas, los sepulcros murales de tipo

19 Vers l'art català durant el cinc-cents recomano: Op. cit. Garriga (1986). Seguint les idees del text exposat en destaco
el capítol següent: “Primera part: la suggestió italiana al primer terç de segle”, pp. 13-78. 

20 Ariès (1983). Philippe Ariès, El hombre ante la muerte. Madrid: Taurus. (pp. 33-36 i 67-72) i Op. cit. Cantera 
(1987) (pp. 15-16).

21 Ibíd., Cantera (1987) (pàg. 16).
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“epitafio”, los arcosolios y las camas exentas se siguen cultivando, esencialmente, del mismo modo
en que se había hecho durante la Baja Edad Media, con cambios meramente formales, que sólo en
algunos casos se acompañan de una modernización en la iconografía”22. En aquest sentit, espero
s'entengui que les formes gòtiques o tradicionals es comencen a conglomerar en diversos sepulcres
amb empremtes de gust modern però també s'importen models unitaris i tipològics en eclosió a
Itàlia com per exemple l'ús del tipus sarcòfag, la forma troncopiramidal del llit sepulcral o el
sepulcre inspirat en l'arc de triomf romà. Arran d'aquest fet, no em de trobar peculiar enfrontar-nos a
sepulcres cinccentistes amb una modernització de la figura del jacent activada i/o idealitzada o l'ús
d'un model inspirat en l'arc de triomf romà i alhora mixturats amb trets constructius i decoratius de
caràcter tradicional com, per exemple, arcs conopials, pilars, dossers o pinacles. Altrament, durant
els anys compresos entre 1500 i 1530 és visible, arreu de la península, però també al territori
d'aquest estudi una serie de sepulcres on s'observa especialment en la seva estructura però també en
el programa i la representació del jacent o la tipologia del sepulcre com es va quallant el canvi per
mà d'artistes locals en aspectes com l'ús dels arcs de mig punt entre pilastres amb roleus i motius a
candelieri o la realització de frontons per a rematar l'àtic del sepulcre. Tot i així, un dels greuges a
tenir en compte és que no podem adduir la inserció d'elements del nou estil en conjugació amb
elements tradicionals com una confusió de gustos que ens hagi de provocar rebuig ja que podem
comptar amb una plèiade d'artistes que ho aconseguiren amb certa fortuna. El problema principal és
més aviat el desconeixement al respecte de les mesures, les proporcions, les parts components de
cada element arquitectònic, nocions que únicament es podien desenvolupar amb èxit gràcies al
estudi de tractats o realitzant el viatge a Itàlia. Fins entrat el segon terç de segle el llenguatge
clàssic, com veurem, comença a assolir-se de manera més reeixida. En l'àmbit català, per exemple,
l'estudi de les últimes tombes realitzades a finals de segle rere la ja llunyana arribada d'artistes com
Diego de Siloé, Damià Forment, Joan de Tours o Martí Díez de Liaztzasolo i el coneixement dels
tractats com per exemple Medidas del Romano de Diego de Sagredo (Toledo, 1526) demostren una
evolució formal cap a un nou estil en consonància a l'evolució escultòrica general. A finals de segle
i sempre en relació a l'àmbit escultòric funerari, figures com Jaume Amigò o Pere Blai disposaven
de dissenys a la romana i coneixien els tractats artistico-humanístics com els de Labacco, Vignola i
Serlio resolent cap a la idea de que l'assoliment dels preceptes renaixentistes en l'àmbit
arquitectònic i escultòric ja era un fet destacat en les acaballes del cinc-cents23. Tornant a l'escultura
sepulcral, un dels canvis més notables a tractar, fins a l'arribada dels preceptes contrareformistes
avançant ja la primera meitat del segle XVI i produint una diferenciació col·lisionant però no
isolada de l'estil anterior és una lenta però pausada supressió de l'element religiós en el sepulcre.
Alguns elements característics de l'enterrament medieval com el realisme en la representació del
jacent, el sentit macabre evident que produeix la visió no vetllada de la mort i certs aspectes

22 Ibíd., Cantera (1987) (pàg. 93).

23 Op. cit., Garriga (1986). En destaco: “Escultura: l'efímera eclosió de 1519” (pp. 35-42); “Divulgació escultòrica “«a
la romana»” (pp. 52-60); i “l'«escola del Camp» de Tarragona” (pp. 179-196) - aquest últim en: “Tercera part: El 
desvetllament final al nou art”- (pp. 163-218).
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iconogràfics com el corteig fúnebre o figures santes i religioses arreu del conjunt es van dissimulant
entre decorativismes i formes noves que dignifiquen al difunt i camuflen la presència de la dalla. 

TIPOLOGIES

En gran mesura, l'estudi de l'escultura funerària del segle XVI i
especialment la d'inspiració clàssica demostra un canvi estilístic i iconogràfic
notable envers l'escultura funerària d'època gòtica. Aquest fet, canvis formals
en l'execució del treball decoratiu o simbòlic, s'adapta la majoria de les

vegades a una tipologia amb models d'arrel tradicional. Amb motiu de tractar de fer al lector més
entenedor el fil argumental de l'estudi, aquest apartat s'encarrega de llistar les diverses formes
tipològiques d'enterrament, que, repeteixo són singulars per les seves qualitats formals. La sepultura
en execució és un fet que va estretament lligat a les possibilitats del comitent, d'aquí s'entén que les
peces pugui anar des d'una simple lauda amb baix relleu al terra d'una església o convent fins a una
tomba monumentalitzada que ocupa i, fins i tot, modifica bona part de l'espai sagrat. No sempre, la
localització de la sepultura es va prioritzar segons els mèrits o santedat del finat sinó també per
causes d'índole social i econòmica. És en aquest aspecte on les tipologies es diversifiquen en
models que el lector ha de tenir present alhora d'enfrontar-se a al consegüent estudi.

Esmentat ja en en la introducció no podem evitar fer evident de nou que els tipus heretats són una
base important a tenir en compte, les divergències que podem notar tant ideològiques com
simbòliques en els sepulcres de tipus clàssic o romà encara conserven l'arrel estructural de caràcter
tradicional. Tot i així, el gust renaixentista introdueix novetats, ja ho hem dit, com l'ús del sarcòfag
inspirats en models clàssics, la forma troncopiramidal del llit sepulcral o les tombes de concepció
vertical que, en estructura imiten l'arc de triomf romà. Aquí però, s'aturen les innovacions en quant a
la tipologia. El tradicionalisme i l'ortodòxia religiosa -potser també per manca de coneixement o
gosadia-, com indica Cantera24 en l'àmbit hispànic es va impedir que s'utilitzessin altres tipologies
existents durant el Renaixement com els sepulcres exempts en forma de taula o de piràmide per ser
considerats formes tipològiques paganes. En la representació del jacent, un tema que també serà
tractat més endavant, ens trobem en que existeixen certes representacions que no van arribar al
nostre territori; per exemple, la figura del jacent muntada a cavall es considerà una falta de respecte
al caràcter sagrat del temple i la doble representació del jacent, una d'elles en transi es va considerar

24 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 93-94).
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poc digne vers l'estatus del difunt25. 

En el casos estudiats26, les tipologies es poden reduir -salvant les divergències formals- en tres
models imperants: primer, els sepulcres de concepció horitzontal destacant-se la lauda sepulcral
com a mètode més utilitzat. Segon, el sepulcre tipus sarcòfag, d'arrel humanista gràcies a la represa
dels models clàssics romans. I, per últim, els sepulcres de concepció vertical on s'encabeixen els
models de pervivència tradicional com per exemple el tipus arcosoli però també els sepulcres
moderns de caràcter triomfal. 

La lauda sepulcral. 
En origen, la lauda sepulcral és una creació d'origen i desenvolupament medieval i

fonamentalment de pertinença cristiana27. La condició i necessitat d'enterrar-se dins d'espais sagrats
-apud ecclesiam- es serveix de la pràctica laudatòria com a mètode visual per delimitar i identificar
al fidel enterrat. Malgrat aquest mètode disposi d'una funció primària identificativa però sobretot de
persistència de la memòria en l'actualitat podem observar un desgast notable en la majoria d'elles a
raó d'estar col·locades enmig del paviment o en l'espai circulatori especialment d'esglésies i
catedrals. L'ús de la lauda suposà un apropament físic i paradigmàtic entre l'esfera dels vius i la dels
morts; un canvi a destacar dins del cristianisme en l'assoliment i normalització del trànsit com un fet
inevitable però també com el pas definitiu a la vida eterna. El finat, per motius de nissaga però
sobretot per una clara -lògica i evident- voluntat de perpetuar la seva memòria requeria de la
figuració de certs elements al servei de la relació del difunt. 

El cristianisme d'època medieval va recorre a les làpides musivàries, un model que es va
desenvolupar especialment al nord d'Àfrica paleocristià i on es representava al difunt de cos sencer i
en posició orant28. No obstant, ja des d'un inici es col·locaven en el terra en posició horitzontal  fet
que produí una contradicció continuada en època medieval i seguida durant el Renaixement al
representar al difunt com si estigues virtualment de peu. En la majoria de casos, el jacent reposa
amb el seu cap sobre un coixí figurat en una evident traducció plàstica del que trobaríem a l'interior;
tot i així, la posició dels peus i la caiguda dels robatges imiten a la representació vertical d'una
figura dempeus. Conseqüentment, la lauda sepulcral es va desenvolupar en singular en el territori
hispànic i es va difondre per Europa durant els segles XI i XII. Referent a la plàstica, es va anar

25 Al respecte d'aquestes tipologies en quant a la representació del jacent: Op. cit., Panofsky (1992). En el capítol 
«The activation of the Effigy: The Kneeling Effigy; the “statue accoudée”; the Equestrian Statue; the Image “in 
Magesty”» (pp. 76-87) es tracten els sengles tipus de representació del jacent que no podem trobar en aquest estudi.

26 No apareixen totes les tipologies emprades arreu d'Europa o en l'àmbit hispànic per una raó pràctica, he considerat 
preferible esmentar únicament les que podem trobar en terres catalanes i, més específicament, en aquest estudi. 

27 Seguint l'estudi de: Op. cit., Cantera (1987) (pp. 100-102).

28 L'estudi dels orígens de la lauda sepulcral es basa en: Op. cit. Panofsky (1992) (pp. 47-55). En casos concrets vegis:
fig.137 i fig.175. Un aspecte important a comentar és el fet de que l'autor esmenta com el model musivari nord-
africà de làpida sepulcral que després es desenvoluparà en relleu va fer la seva entrada principal a Europa via terres 
hispàniques i en destaca l'excel·lent lauda sepulcral del bisbe Optimus actualment al Museu de la necròpolis 
paleocristiana de Tarragona (pàg. 50, fig.189). 
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extraient en volum la figura del difunt fins al punt de trobar-nos amb el naixement del conegut com
a sepulcre tridimensional. En aquest punt, a partir del 1300 també es produí el canvi de tendència
invers on la figura prenia cada cop un relleu més baix -stiacciato- fins a tornar a la lauda plana29.
Una de les característiques més importants és que no actuen pas com a presències commemoratives
o cenotafis, en origen, si hi havia una lauda a dins hi era el cos. 

Dins de l'escultura funerària, la lauda sepulcral és un dels mètodes d'enterrament més modestos que
existeix com així ho indiquen algunes figures pertanyents a estaments mitjans o figures religioses
amb dignitats menors com capellans, cures, monjos o rectors. Tot i així, existeixen laudes per a
figures importants com la lauda de Lluís Desplà (1.8 pp. 50-56). Malgrat que podem trobar laudes
en espais d'índole i pràctica religiosa de tot tipus, en terres catalanes es destaquen per la seva
pervivència i ús més habitual en espais conventuals com són els reconeguts casos del monestir
femení cistercenc de Vallbona de les Monges o Santes Creus30. 

En composició i esquema, la lauda sol tindre forma rectangular amb la representació el difunt al
mig en una mesura aproximada a la natural -sinó tendeix a ser menor-. A efectes, és com si la tomba
estigues oberta i nosaltres observant al difunt. La majoria de les vegades una faixa lateral recorre la
perifèria del conjunt i on pot anar l'epitafi, decoració vegetal, geomètrica, o senzillament res. En
quant a l'heràldica, un dels elements més comuns, en cas de de representar-se, la seva disposició no
atén a normes concretes i pot aparèixer al coixí on reposa el cap del difunt, als peus, dins de la faixa
lateral, etc. Un estudi profund, desvetllaria que, de models figuratius en l'àmbit laudatori no hi han
normes escrites: l'epitafi pot aparèixer també en la part superior, inferior, la figura del difunt pot
estar substituïda per l'heràldica o símbols distintius de la seva posició i ja, les més humils,
únicament consten d'un identificador epigràfic amb informació molt breu. 

29 Al respecte del desenvolupament mitjançant el cisellat de la pedra i més tard en relleu vegis: Ibíd., Panofsky (1992) 
(pp. 51-53). A mode de resum: la lauda va extreure cada cop més en volum la figura del difunt fins al naixement del
que coneixem com a tomba o sepulcre amb jacent i les seves variants. Ara bé, l'ús de la lauda sepulcral va seguir 
sent un mètode en boga al llarg del segles i, per tant, cisellar en alt relleu -high relief- era un problema ja que cada 
cop hi havien més laudes que, al anar col·locades al paviment en espais circulatoris provocaven accidents com 
caigudes o esquinços; d'aquí que, tornar al relleu pla -flat relief- era una solució adient i purament pràctica.

30 Dels dos exemples citats, aquest estudi es centrarà específicament en les laudes conegudes com les tombes dels 
“abats vitalicis” del monestir de Santes Creus. Al respecte de les laudes de Vallbona, del segle XVI els exemples 
són, en extrem, escassos malgrat que, en l'àmbit laudatori és un dels espais més importants d'enterrament d'aquest 
tipus ja que fou pràctica des del segle XIII fins al segle XIX amb mostres vertaderament excel·lents. Una de les 
poques làpides del segle XVI és la d'Elionor de Vilafranca -abadessa entre 1537-1547- una peça de poca substància 
per a una crítica artística ja que únicament conté -seguint una pauta envers altres laudes anteriors- l'escut familiar i 
el bàcul, sense floritures. Per a més informació recomano: Piquer (1990). Josep Joan Piquer i Jover, Abaciologi de 
Vallbona: 1153-1990. Vallbona de les Monges: Fundació d'Història i Art Roger de Belfort; Op. cit., Ortiz (2015) 
(pp. 340-342).
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El sepulcre mural: adossat / nínxol -o arcosoli- / arc de triomf.
Tipologia recurrent en base al seu caràcter de lectura generalment bidimensional però, a

diferència de les laudes on la seva disposició és horitzontal es desenvolupen en vertical i al mur.
Aquestes sepulcres es caracteritzen per unificar l'arquitectura -o estructura que els conté- amb els
elements formals -simbològics i iconogràfics- representats. Fora del seu caràcter de sepulcre contra
-adossat- o inserit -en arcosoli- al mur, les seves formes i variacions depenen de l'estil imperant de
l'època en que foren creades. En origen:“el sepulcro mural tiene su precedente en los loculi
rectangulares y, fundamentalmente, en los arcosolia que se abrían en los muros de las galerías y
cubicula de aquéllas, para colocar en ellos los restos de los primeros cristianos”31. 

Com s'interpreta de la seva terminologia, en el sepulcre mural adossat tots els seus elements han
sigut creats a partir del mur sense haver de perforar-lo. L'arquitectura, els relleus, el llit sepulcral i
les figures del jacent -si hi són- es projecten fora del mur en juxtaposició a aquest. Aquesta
tipologia, especialment en època moderna va prendre en la concepció i disposició dels seus
elements i arquitectura de l'art del retaule per a la seva concepció. No és estrany, doncs, poder
descriure certs sepulcres utilitzant termes identificatius com per exemple: basament, carrers, pisos,
àtic, etc. 

Així com el sepulcre mural adossat es projecta cap enfora, el sepulcre en nínxol es desenvolupa cap
endins, és a dir, en profunditat. Aquesta tipologia requereix perforar el mur i, per tant, tenir en
compte la resistència d'aquest i la modificació pertinent. En la majoria de casos32, l'obertura es cega
en el seu costat interior. Ara bé, en d'altres casos, especialment cap al final de la centúria trobem
sepulcres encabits dins de perforacions al mur amb sortides en sengles direccions ja que s'insereixen
en el mur de separació de dues capelles33. No obstant, no podem considerar-los estrictament
sepulcres exempts malgrat s'independitzin del mur ja que, pràcticament sempre, no és possible
vorejar-lo i en la seva concepció segueix primant la visió frontal.

Aquests sepulcres, formalment, solen anar composats per un llit sepulcral, una figura jacent -o dos o
cap-, i es decora al voltant amb diversos motius que, com ja he esmentat, varien segons la seva
època, autor o estil: ornamentació amb diversos tipus de motllures, heràldica, escenes religioses,
figures santes, motius iconogràfics de l'àmbit funerari. Tanmateix, l'estructura arquitectònica
-elements sustentats i element sustentants- varien amb el transcorre dels anys. 

El segle XVI, en genèric però també en el context d'estudi, se'n destaca per ser una època on la
convergència d'estils i canvis formals es van produint de manera gradual i sense una percepció de
canvi abrupte. Un dels objectius d'aquest treball en relació als sepulcres murals, es intentar fer notar
al lector com podem trobar sepulcres d'estil tradicionals -o gòtic final- en els primers anys del segle;
un Protorenaixement en el primer terç -excloent els sepulcres importats- amb la introducció

31 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 107).

32 Com podrem observar, per exemple, en el sepulcre de Guillem de Boïl (c. 1532) a la Catedral de Girona. 

33 El sepulcre de Gaspar Cervantes de Gaeta (c.† 1575) actualment a la Catedral de Tarragona n'és un exemple.
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d'elements renaixentistes en comunió amb elements encara gòtics; un classicisme evident ja
avançada la primera meitat de la centúria i un manierisme final en les acaballes d'aquesta34. 

Per últim, però no menys important, és la tipologia en la que el vas o llit resta emmarcat per una
estructura que imita l'arc de triomf de l'antiguitat romana. Estil purament renaixentista inaugurat per
Bernardo Rossellino en la realització del sepulcre-monument a l'humanista Leonardo Bruni a
l'església de Santa Croce a Florència (c.1448-50)35. Cap altre “tumba florentina ejerció tanta
influencia como el monumento Bruni. Bernardo Rossellino consiguió en él la quintaesencia del
recuerdo del hombre renacentista, una encarnación ideal de las aspiraciones y realizaciones por
las que se creía que debía ser inmortalizado”36. Sobre aquesta idea, s'Jacob dubta.37 En la seu
estudi, opina que l'ús de l'arc de triomf va ser pràctica estesa en l'escultura i l'arquitectura
renaixentista i aplicada a diversos usos com portades, retaules, monuments festius de caràcter
efímer i, per tant, apunta que aquesta proposta en l'àmbit sepulcral com a mètode per emmarcar les
virtuts i glòries del difunt podia no ser una idea assolida de manera tan clara com ho veiem nosaltres
ja que no existeix cap document o tractat que així ho especifiqui38. Tipològicament, doncs, la
diferència vers els sepulcres murals anteriors són canvis merament formals com l'ús de l'arc de mig
punt, pilars convertits en columnes, fornícules laterals i inferiors i un repertori d'elements clàssics
com l'ús de grotescos per a la decoració, escenes mitològiques o la inserció de les virtuts per
remarcar l'heroisme del difunt39. Aquest fet, però, tot i una reducció notable de la presència religiosa
en la iconografia “no implicaría una significacion pagana, pues el monumento conservó el
contenido profundamente espiritual y cristiano que tuvo durante la Edad Media. El arco de triunfo
romano” doncs, indica Cantera, “se consideraría un tipo de estructura paradigmática y su
imitación se limitaría al campo de lo formal”40.

34 Certament és complexe crear una disposició cronològica vers l'estil dels sepulcres. Entengui's que, en certs casos, la
factura, les capacitats o llenguatge de l'escultor no combreguen amb el que podríem considerar l'estil generalitzat de
la seva època. Malauradament, la tendència en la història de l'art -i en d'altres camps d'estudi- és crear aquestes 
separacions -o etiquetes- per fer més comprensible els fets ocorreguts. Altrament, el territori, les causes històriques i
el desenvolupament -en tots els sentits: econòmic, social, polític- no lineal de certes zones envers d'altres 
compliquen en gran mesura aquesta tasca. Així doncs, en quant a etiquetar estils per cronologia, prefereixo passar-
ho per sobre per no haver d'encapsar obres en gèneres no concordants.

35 “Lo que Rossellino introdujo en la tumba de Bruni fue una nueva concepción del monumento sepulcral como un 
arco triunfante adosado al muro”. En: Op. cit., Pope-Hennessy (1989) (pàg.70).

36 Ibíd., Pope-Hennessy (1989) (pàg.70).

37 Op. cit., s'Jacob (1954) (pàg.195): “In order to enhance his prestige still further, with sublime self-confidence 
Renaissance man had his sepulchre installed in the frame of fame and honour par excellence -The triumphal arch. 
Is the above interpretation wholly correct, or was the arch emplyed as a mere architectonic device applied to all 
kinds of buildings in this period?” a través de: Op. cit., Cantera (1987) (pàg.111).

38 Panofsky opina que la tomba de Bruni és senzillament una traducció o translació al llenguatge renaixentista italià 
del sepulcre tipus arcosoli -enfeu- de l'alt gòtic francès. En: Op. cit., Panofsky (1992) (pàg.74).

39 Tots aquests aspectes s'estudien en el capítol dedicat a les tombes importades. 

40 Op. cit., Cantera (1987) (pàg.111). Un dels millor exemples d'aquesta tipologia no ja en terres catalanes, sinó en tot 
el conjunt del territori hispànic és el magnífic i monumental sepulcre importat des de Nàpols i realitzat per 
Giovanni da Nola per a Ramon Folc de Cardona-Anglesola i traslladat a l'església parroquial de Bellpuig d'Urgell 
(c.1522-1525) (2.4 pp. 75-84 d'aquest estudi).
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El sepulcre sarcòfag.
Fruit de l'afany dels humanistes per ressorgir l'antiguitat, el sarcòfag és una tipologia de

procedència eminentment clàssica. Durant el Quattrocento italià i especialment a Florència, aquesta
tipologia va estar tan ben considerada que, fins i tot, figures de dignitat elevada41 van desitjar ser
enterrats únicament en sarcòfags sense més ostentació que la pròpia idea que aquesta comportava.
En forma, consta únicament del vas sepulcral -amb forma rectangular i, de vegades, en forma de
banyera- amb tapa usualment de forma troncopiramidal i, sovint, sostingut per potes que imiten
urpes d'animals o se'ls figura sencers, en la majoria de casos, lleons, però també podem trobar éssers
fantàstics o pròtomes42. La vàlua d'aquest mètode recau en l'ús de materials nobles, les proporcions i
la cura en el treball amb més o menys figuració eren suficients per enaltir les virtuts del difunt43. Un
dels primers exemples és el sarcòfag a Onofrio Strozzi44 a la sagristia de la basílica di Santa Trinita
de Florència. Cal tenir en compte que aquest model va posseir certa fama per la seva càrrega
classicista però també per la possibilitat de no haver de fer un gran dispendi econòmic ni d'espai
com en el cas d'un sepulcre monumental45. Tanmateix, el sarcòfag va permetre l'ús d'elements
decoratius, simbòlics, identificatius i iconogràfics de tot tipus: trobem exemples amb relleus
historiats, escenes mitològiques, àngels amb el retrat del difunt o l'heràldica, garlandes, muses,
virtuts, i, fins i tot, una tipologia més rica amb la figuració escultòrica del difunt jacent reposant al
damunt de la tapa del sarcòfag. 

41 Com per exemple el sarcòfag per a Neri Capponi per mà del ja citat Bernardo Rossellino a Santo Spirito, Florència. 

42 Entre els diversos casos coneguts en terres catalanes, el primer de tots és el sepulcre cenotafi de Pere de Cardona 
per a la memòria dels seus relatius Jaume i Timbor de Cardona. Atribuït a Damià Forment, (c.a. 1525-1530. 
Catedral de Tarragona) és, segons Cantera:“el sepulcro más sobresaliente que poseemos en España de este tipo”. 
En: Op. cit., Cantera (1987) (pàg.99) (1.5. pp.32-37 d'aquest estudi).

43 Sens dubte, el sarcòfag que Lorenzo el Magnífic va encarregar en commemoració a la memòria del seu pare Piero 
de Mèdici i al seu oncle Giovanni, realitzat per Verrochio a San Lorenzo de Florència (1469-1472) és l'exemple més
reeixit del seu gènere. 

44 Atribuït a l'escultor i arquitecte Pietro Lamberti i creat l'any 1418. 

45 “En florencia las grandes tumbas ceremoniales eran más una excepción que una forma, y los hombres a cuya 
conmemoración se dedicaron tumbas con efigies sepulcrales fueron mucho menos que los que se recordaron de una
manera menos personal y ostentosa”. En: Op. cit., Pope-Hennessy (1989) (pàg.79)
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1. ELS SEPULCRES A LA 

PRIMERA MEITAT DEL 
SEGLE XVI

1.1. La tradició: El sepulcre de Bernat de Pau (1455-1465) com a
exemple del sepulcre mural en el gòtic tardà.

L'objectiu primari -ja esmentat diverses vegades en l'apartat introductori- radica en els

formalismes, en els canvis operats al llarg d'un segle. La tradició però, és una potència indissociable

sense la qual no podem abordar el tema consegüent. D'escultura funerària d'època gòtica a

Catalunya en tenim exemples nombrosos i notables, magnífics alguns, pràctics d'altres. El que

interessa però en aquest apartat del capítol primer és escollir-ne un que per les seves qualitats

intrínseques preparin el terreny amb l'objectiu de fer entendre els canvis que es produiran en el

segle vinent -formals i ideològics-; un punt de partida si es desitja. L'elecció del sepulcre de Bernat

de Pau és una qüestió -espero- lògica donat el seu èxit com a conjunt. 

A la Catedral de Girona, aproximadament a meitat del segle XV es van construir dues

capelles promocionades per l'ardiaca Dalmau Raset -capella de Sant Dalmau i St Jordi- i pel bisbe

Bernat de Pau -capella de sant Pau, actualment a Sant Honorat-. Ens ocupa la segona. Bernat de Pau

va morir el 26 de març de 1457 i va ser enterrat a la capella esmentada a desig seu ja que la seva

construcció, en gran mesura, fou motivada per assolir el dret a sepultura46. Malauradament, tot i

disposar de documentació vers la construcció de la capella no en tenim pas del sepulcre -o no s'han

trobat encara-47. Bisbe de la seu de Girona entre els anys 1436-1457, membre destacat i poderós

d'un llinatge de la mitjana noblesa rosellonessa que jugà un paper important en la vida eclesial i

política del seu temps49. Un dels aspectes més importants a destacar, però, fou la influència en el

46 Per a més informació recomano: Prats (1994). Lluís Prats, “El sepulcro de Bernat de Pau, obispo de girona (1436-
1457)” En: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, No 33, 1994. (pp. 453-480). 

47 Segons: Espanol (2001). Francesca Espanol, “Maestro del Sepulcro de Bernat de Pau. Figuras de Bernat de Pau y 
de una plorante, ca. 1457”, En: Natale, M. (ed.) (2001), El Renacimiento Mediterraneo. Viajes de artistas e 
itinerarios entre Italia, Francia y Espana en el siglo XV. Madrid: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. (pp. 
438-443) .

49 Com així ho consta Prats,  a més de la capella amb dret a sepultura que va finançar i dedicar a Sant Pau, Bernat de 
Pau va procurar per enriquir la Seu gironina gràcies a múltiples donacions i col·laborà activament en la última fase 
de construcció de la Seu. Va dotar la capella del que es creu un retaule -perdut- de notable factura i van intervenir 
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camp intel·lectual que va exercir sobre el seu nebot, l'humanista Joan Margarit considerat per molts

com un dels gironins més influents de tots els temps i, especialment, com un dels primers impulsors

de l'humanisme català48. El resultant d'aquesta comissió, és una de les peces d'escultura funerària

llegada més reeixida i notable de la segona meitat del segle XV50. 

 

El conjunt funerari concep a la perfecció l'idea de

sepulcre mural en arcosoli, mètode recurrent en l'escultura

funerària d'estil gòtic51 [imatge 1]. En estructura, es

compon per la realització d'un marc arquitectònic basat en

un arc conopial aixecat per dues pilastres dividides en

pilarets estilitzats i acabats en un pinacle rematat per dos

àngels que sostenen l'escut de la família Pau. La part

interior de l'arc roman decorada amb xambranes

profusament treballades amb motius animals i vegetals que

embolcallen a mode de medallons -deu exactament- un

reguitzell de serafins -cinc, els més pròxims a Crist- i

àngels que toquen trompetes d'ivori anunciant el Judici

Final -quatre, els més exteriors-. El medalló central,

prenent forma de llàgrima per adaptar-se a l'acabament

interior de l'arc ens mostra a Crist Jutge duent un mantell

que li cau per l'espatlla esquerra fent visible la llançada

rebuda i mantenint els braços aixecats per mostrar els

estigmes. El recurs visual respon segons Freixas al del

Crist Baró de Dolors, imatge freqüent des de finals el segle

XII52. A mitja alçada, podem contemplar, en les pilastres

artesans i escultors de categoria notable per a la seva construcció i decoració. En: op. cit. Prats (1994) (pp. 456-
462).

48 Molina (2006). Joan Molina, “La catedral del canonge i bisbe Joan Margarit” En: Mariàngela Vilallonga, Lluís 
Lucero, Joan Molina (eds.), El bisbe Margarit i la seva època. Girona: Fundació Caixa Girona. (pàg. 48 i ss.). 

50 “Aquest espectacular conjunt funerari pot considerar-se la culminació de l'àmplia sèrie de sepulcres episcopals 
que trobem a la seu gironina des d'inicis del segle XV. Ho indica la seva monumentalitat, la qualitat d'algunes de 
les seves escultures i, sobretot, l'ambició retòrica del programa iconogràfic” Molina (2006). Joan Molina, “Bernat 
de Pau Orant, procedent del sepulcre de la capella de sant Pau, c.1455- 1465”. En: Op. cit., El bisbe Margarit i la 
seva època. (nota 48) (pàg. 48). 

51 D'acord a les possibilitats del difunt, no oblidem que un sepulcre mural d'aquestes dimensions únicament és viable 
si el comitent és influent o apoderat. 

52 Freixas (1983). Pere Freixas, L'Art gòtic a Girona: segles XIII-XV. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans (pàg.127). 
Humilment, crec que aquesta afirmació és arriscada. Cert és, que existeix una tradició vers la Passió de Crist des de 
el segle XIII que es tradueix en aquest tipus, un Crist humà, fràgil i sensible, característic per mostrar les ferides de 
la Passió. Ara bé, l'estil nòrdic francès -i no ho afirmo jo però estic d'acord- del sepulcre i el caràcter judicial i 
majestàtic general del conjunt crec que té deutes importants amb la visió de Crist dels timpans Gòtics i Romànics 
-veure timpà de Beauileu per exemple o, si es desitja, el Crist del Pórtico de la Glòria de la Catedral de sant Jaume 
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laterals, sengles escuts figurats amb galls d'indi enfrontats, símbol propi del llinatge del difunt

-Pau/Pavo-. A sota dels escuts hi apareix un sant bisbe no identificat -esquerra- i la Verge -dreta-.

Més avall, en l'arrancada dels pilars, es sostenen aquestes per cantoneres treballades en forma de

profetes. L'interior del sepulcre es composa per diversos elements a comentar. A mode de registres,

en el primer podem contemplar dues parelles d'àngels sostenint sengles escuts heràldics coronats

per mitres i, al mateix nivell, dos acòlits duent un llibre de grans dimensions en el qual podem llegir

l'epitafi de Bernat escrit en llatí al centre53. 

En el segon registre, en origen54 apareixia la Verge ajaguda al centre flanquejada per dos bisbes, un

d'ells agenollat i l'altre dempeus, probablement són una duplicació del propi Bernat. A més

acompanyen aquestes figures les santes Tecla i Caterina i dos sants més un dels quals es sant Joan

Evangelista i l'altre roman en dubtosa identificació55. S'especula vers la idea de que aquestes figures

són importacions o compres posteriors en base a la idea, probablement certa de que, en principi la

figura del jacent havia d'anar en aquest segon registre però unes dimensions més grans de les

esperades van obligar a que s'hagués de col·locar en el pis superior provocant així la necessitat de

comprar o realitzar figures fora del pla inicial per omplir aquest segon registre que restava buit56. La

representació escultòrica del jacent se'ns presenta duent el bàcul episcopal que inclou, de nou, la

figuració de l'escut familiar. Vestit amb pontifical i mitra -ambdós objectes decorats amb el mateix

motiu vegetal- el cos, però sobretot el rostre, sorprèn per el seu detallisme i realisme abeurats de la

tradició flamenca provocant, gràcies a la serenor i realisme del rostre, aspectes reforçats per la

minuciositat del treball en una figura inquietant que voreja la contemplació del macabre.  

Damunt de l'estàtua del jacent trobem un seguit de figures d'alabastre de major dimensió -dotze en

origen-. Són figures típiques de l'imaginari iconogràfic funerari del segle XV: representacions

simbòliques que acompanyaven i vetllaven pel difunt mostrant dol, pesar, preguen o mediten per

l'ànima del finat. Per últim, a la paret interior de l'arcosoli, damunt de les figures planyeres podem

contemplar un relleu amb forma quadrada on es representa l'ànima del bisbe en forma d'infant

o el del timpà del Judici Final de la Catedral de Lleó-.Tot i així, no es pot negar que la imatge sigui una conjugació 
amb el tipus Crist Baró dels Dolors.  

53 “Enterrat en aquest sepulcre de marbre jeu el doctor Bernardo de Pau, d'il·lustre família. Governà la seu durant 
vint-i-dos anys com a pastor piadós. clement i molt benigne. Va fer aquí moltes coses, es van aixecar edificis, 
construí la capella en honor a Sant Pau, que oferim a la vista de qui la contempla. Va dotar a aquesta bella capella
del doble de beneficis en la festa de la seva vespra. va fer un altar com amb prou feines hi ha un altre major en 
aquesta esglesia, i la dotà amb pali, capa i casulles i teles fetes en or. Totes aquestes coses s'observen mentre 
s'utilitzen en la gran festa. Si ell hagues tingut mes coses, tambe les hauria entregat, Li sobrevingue la mort el dia 
26 del mes de març de l'any del Senyor de 1457, Resin per ell a Crist aquells que el contemplen”. Trad. de l'autor: 
Op. cit., Prats (1994) (pàg. 464).

54 En l'actualitat, el sepulcre no es veu tal com es descriu aquí ja que ha sigut despullat d'algunes figures ara 
conservades al Museu de la Catedral. 

55 Segons: op. cit., Freixas (1983) (pàg. 127).

56 Al respecte de l'origen, procedència i/o adquisició de les figures del sepulcre vegis: op. cit., Molina. (2006) (pàg. 
49). La idea d'una figura jacent de major dimensió de l'esperada duu a pensar, per lògica, que va ser creat en un 
taller forà i aliè al que treballà l'arquitectura o embolcall del sepulcre. 
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ascendint al Cel gràcies a l'ajuda de quatre àngels57. 

Hi han disputes vers l'autoria del conjunt. És manipulen teories al voltant de l'execució a diversos

tallers en cronologies diferents. Tot i així, es denota en bona part del conjunt la mà d'un artista forà,

flamenc per ser més precís, o un d'autòcton però coneixedor dels principis i la tècnica del nord.

Malgrat la pèrdua documental, cal reiterar la tècnica absolutament refinada en els detalls i el

realisme en el cisellat tant com la complexitat però cuitosa ornamentació executada arreu del

conjunt. 

En l'aspecte interpretatiu dels elements creats se'n destaquen diverses idees, motiu per el

qual s'ha triat aquest sepulcre amb l'objectiu d'esclarir quins elements romandran al llarg del segle

XVI, quins es modifiquen i quins es suprimeixen. L'escultura presentada és, en molts sentits,

amalgama de l'art sepulcral gòtic florit del quatre-cents: tomba mural en arcosoli, escultura del

difunt jacent en repòs i la iconografia respon a una ideologia protagonista del seu temps: un anunci

del Judici Final, l'ànima del difunt en ascensió -commendatio animae- i les estàtues del corteig

fúnebre són elements recurrents de l'imaginari escultòric funerari entre els segles XIII-XV.

Tanmateix, trobem un altre dels aspectes típics del pensament d'època medieval: la idea de la Verge

i de sants específics com a agents intercessors en el procés de salvació de l'ànima58. L'imaginari

catòlic del Judici Final, recurrent i redundant des d'època romànica però que té les seves

representacions en l'art funerari ja des de el s.VII59 corre en paral·lel al judici personal, l'ànima del

difunt ascendint al cel encomana la seva salvació -advocare deum- a la pietat intercessora de la

mare i especialment al deixeble assistent al peu de la creu, sant Joan l'Evangelista60. En conclusió,

doncs, el programa iconogràfic com els elements formals, segons el meu parer té deutes importants

i directes amb l'estètica dels programes historiats en les portalades d'època romànica i gòtica

traduint, però, el caràcter Apocalíptic, judicial i universal del Crist de les portalades romàniques i

gòtiques a un nivell més personal: al de l'ànima individual61.  

Una altre idea, crec, important a destacar del riquíssim programa iconogràfic són els acòlits tinents

57 El motiu iconogràfic visual és evident, minuciós i perfecte: la figura del jacent representa el cos buit ja sense ànima 
perquè està sent transportada cap al Cel gràcies a l'ajuda angèlica on espera un Crist Jutge a la part superior. Tot gira
entorn, doncs, vers el judici de l'ànima en plànol Universal, però, tendència comú a partir del segle XIII, del judici 
individual. 

58 “La presencia de santos en el episodio que analizamos es habitual. Parecen actuar como introductores del difunto 
ante la virgen María. Este tema preside muchas lastras funerarias de epoca gótica y fue habitual en el norte de 
Francia y en los Paises Bajos desde el entorno de 1400” En: op. cit., Espanol (2001) (pàg. 443). 

59 “El obispo Agilbert fue enterrado en el ano 680 en un sarcòfago de la capilla llamada cripta de Jouarre. En uno 
de los lados menores de ese sarcófago, el Cristo en gloria se ha esculpido rodeado de los cuatro evangelistas: es la
imagen tradicional que repetira el arte romanico”. En: Op. cit., Ariès (1983) (pàg. 89) 

60 L'aparició escatològica de tot un aparat de caràcter judicial -o el Crist més purament Apocalíptic- com el que podem
observar en el transfons iconogràfic d'aquest sepulcre, segons Ariès bé pot tindre el seus inicis en l'art funerari però 
on es va desenvolupar i consolidar és en època romànica i gòtica, especialment en els timpans de les portalades 
historiades al llarg de quatre segles (XII-XVI). “sobre la pantalla de los pórticos historiados, la película del fin de 
los tiempos, las variantes del gran drama escatológico que, bajo su lenguaje religioso, deja traslucir las 
inquietudes nuevas del hombre empenado en el descubrimiento de su destino”. En: Ibíd., Ariès (1983) (pàg.90)

61 Veure nota 52 i 57. 
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del llibre amb l'epitafi inscrit i els àngels del costat amb els escuts [imatge 2]. Existeix, segons

Ariès, una relació entre la concepció judicial del món i la idea nova de la vida com una biografia,

inserint-se la idea del liber vitae, no sota una concepció antiga on en el llibre hi havien escrits els

noms dels salvats62, sinó com un llibre on es registren els assumptes dels homes que “ya no se

pierden en el espacio ilimitado de la

trascendencia, ni tampoco, si queremos

hablar de forma distina, en el destino

colectivo de la especie”63. Aquest llibre, en

l'imaginari tradicional apareix sostingut per un

àngel64. En síntesi vora aquesta idea, Ariès

defensa com el traspàs del Judici Universal al

Judici individual de les ànimes que podem

observar a partir del segle XII, aquest liber

vitae també s'individualitza apareixent, en

aquest, els actes personals i singulars per els

quals el difunt ha de ser salvat segons els actes

realitzats en vida65 -com es destaca en les

bones obres realitzades pel bisbe Bernat de

Pau en el seu epitafi66-. 

Malgrat haver-hi un clar protagonisme religiós arreu del sepulcre també podem observar una

voluntat evident per part del difunt en perpetuar el seu nom i llinatge gràcies a la multiplicitat i

repetició de la imatgeria heràldica. L'escut apareix al bàcul, a les pilastres, al primer registre i a la

coronació de l'arc conopial. Es dedueix doncs, que Bernat de Pau va procurar per dotar al sepulcre

dels elements religiosos i espirituals necessaris de l'època conformant-lo, alhora, a una ferma

intencionalitat de perpetuació. De tots aquests elements, com es veurà, la tipologia seguirà al segle

XVI però amb canvis formals vers l'estil: els sepulcres murals abandonaran l'ús de pilastres i

pilarets per una sistema de columnes o pilastres amb motius grotescos; l'arc conopial serà substituït

per un de mig punt, l'intradós l'ocuparà un relleu al llarg del timpà. La figura del difunt, propera al

62 Daniel (XI, 1) i Apocalipsi (V, 1). 

63 Ibíd., Ariès (1983) (pàg.93).

64 En Daniel (XI, 1) es parla de l'alçament de l'arcàngel Miquel i esmenta que els homes que estiguin escrits “en el 
llibre” seran salvats. Segons Ariès, aquesta idea apareix representada en el pòrtic de Conques sostingut per un àngel
i amb la inscripció signatur liber vitae. En: Ibíd., nota anterior. 

65 “El libro contiene desde luego la historia completa de una vida, pero esta redactado para servir una sola vez: en el
momento que se cierren las cuentas [...] En la epoca de la iconografía del Juicio, cada biografía ya no aparece 
disuelta en una larga duración uniforme, sino precipitada en el instante que la recapitula y que la singulariza: 
Dies illa -aquest dia, el del Judici-. A partir de este resumen es como debe ser estimada y reconstruida la vida”. En:
Ibíd., Ariès (1983) (pàg. 95).

66 Veure nota 53. 
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realisme i hieratisme nòrdic flamenc es tornarà idealitzat, més serè i fins i tot activat67 en certes

ocasions. El corteig fúnebre o figures planyents es suprimiran o, com a molt, seran substituïdes per

termes -estípits antropomòrfics en actitud dolguda pel finat- o puttis en actitud pesarosa. L'element

religiós, indispensable i profús en l'escultura sepulcral gòtica quedarà reduïda a una presència

mínima tot i romandre la seva prominència. L'elevació de l'ànima per àngels serà substituïda per

animals marins de la tradició platònica encarregats de guiar aquesta a través del mar cap a l'esfera

superior o illa dels benaventurats. Els epitafis, abandonant complexes idees com la que penso s'ha

representat aquí -la del liber vitae- deixarà pas a elements iconogràfics, opino més senzills en quant

a la profunditat semiòtica de l'element en relació al missatge però de tradició clàssico-romana:

puttis alats o figures fantàstiques com a tinents, memòries inscrites dins d'una tabula ansata, o

llençols; propostes riques i evocadores, que no podem menystenir per el seu valor innovador però

espiritualment, és cert, molt menys complexes. Els elements figuratius simbòlics relatius a la

salvació de l'ànima es tornen vertaderament marginals, en diversos casos, ens trobarem amb una

substitució de les figures santes intercessores per virtuts que simbolitzen les qualitats del difunt tot

responent al canvi mental de paradigma. D'altre banda, l'ús abundant o de presència destacada de

l'heràldica tant com la identificació del difunt per el seu càrrec gràcies a les vestidures o elements

dignataris com el bàcul i la mitra segueixen pràcticament sense variació durant el segle XVI. En

conclusió, la importància de l'element religiós pot reduir-se -simplificar-se sense abandonar-lo si es

desitja- però la voluntat de ser recordat no. El canvi serà ferm i inevitable, la tradició però, també ho

és. Com es veurà a continuació aquesta tradició formal, estilística i ideològica segueix apareixent

durant la primera dècada del segle XVI i bona part d'aquest. 

1.2. La resistència. El sepulcre mural de Lluís de Requesens
(†1509) a la capella de l'Epifania de la Seu Vella de Lleida (1510).

El sepulcre de Lluís de Requesens68, l'únic conservat a la seu Vella del segle XVI amb

notables mutilacions i un desgast evident avui en dia encara roman in situ, concretament a la capella

de l'Epifania, la familiar. Els artífexs foren Pedro de Saravia i Juan de Palacio comissionats i

67 És a dir, semi-jacent, amb el cap recolzat en un braç o un altre tipus és l'orant. L'activació de la figura del jacent 
contradiu l'idea medieval de la representació escultòrica del difunt en repòs, com el veuríem a dins del sarcòfag. 

68 Nascut al 1535, fill de Galcerán de Requesens i Santacoloma -o Santa Coloma- va viure 74 anys si, atenent a 
l'epigrafia, va morir certament l'any 1509. Segon comte de Palamós rere la mort del seu germà el 1505, es va casar 
dues vegades i, de la segona muller, en va tenir una filla anomenada Estefania. Alt funcionari reial, favorable a la 
monarquia durant la guerra civil catalana i conseller del futur rei Catòlic, Ferran. Fins al dia de la seva mort fou 
Governador General de Catalunya des de l'any 1472 rere la rendició de Barcelona-. Més informació vegis: Duran 
(1978). Eulàlia Duran Grau, “Requesens i Joan de Soler, Lluís de”. En: Gran Enciclopèdia Catalana (vol.12). 
Barcelona: Gran Enciclopèdia Catalana (pàg.508).; Borràs Feliu (1990). “El llinatge dels Requesens i la Seu Vella 
de Lleida”. En: El llinatge dels Requesens a la Seu Vella. La Verge del Blau. Lleida: Publicacions dels Amics de la 
Seu Vella de Lleida. pp. 31-43.; Yeguas (2000). Joan Yeguas i Gassó, L'escultura a Catalunya entre 1490 i 1575. 
De la tradició medieval a la difusió i consolidació de les formes “a la romana” (tesi doctoral). Barcelona: 
Universitat de Barcelona, Departament d'Història de l'Art. (nota 179, pp. 99-100). 
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contractats pels marmessors de Lluís de Requesens encapçalats per la comtessa de Palamós l'any

151069 a desig expressat per voluntat última i redactat l'any 150870. 

En tipologia, se'ns presenta un sepulcre encastat al mur amb un nínxol tipus arcosoli de baixa

profunditat [imatge 3]. Aquest encastament, fet que modificà parts ornamentals de la capella i el

material que s'hi va emprar, marès, rar a Lleida però abundant a Castella -en particular a Burgos- i a

les illes Balears- són arguments esgrimits per Gomà l'any 1944 que, adjuntant paral·lelismes

comparatius en l'estil amb d'altres sepulcres existents a la Catedral de Burgos, aquest va ser realitzat

en aquesta última ciutat citada71 [imatge 4]. 

Del sepulcre, actualment en conservem l'esquelet,

conformat per un arc carpanell calat i profusament

decorat i coronat per un gablet mixtilini amb,

segurament, la figura de la Verge amb el Nen -reduït a

mer vestigi-. El conjunt està flanquejat per sengles

pilarets rematats en pinacle del quals, a mitja alçada,

cada un conté la figuració -en bona part mutilada- dels

sants identificats com Joan Baptista i Evangelista a més

de dues figures menors al terç inferior no identificades

ja que pràcticament no resta cap evidència. En la part

interior del sepulcre únicament es conserva el fris en

relleu amb la processó fúnebre, característica com ja

hem parlat, de l'escultura funerària d'època gòtica i que

Garriga connecta com a idèntiques a d'altres sepulcres

de la mateixa seu del segle anterior72. Per lògica formal,

al nivell just inferior del relleu esmentat hauria d'haver-

69 La seva segona muller Hipòlita de Rois i de Montcada. Més informacó vegis: Op. cit., Madurell (1947) (pàg. 236); 
[fragment]“Primerament, los dit mestre Pedro Xeravia, y mestre Joan de Palacio, convenen y en bona fe prometten
a la dita senyora spectable Comtessa, e altres marmessors, demunt dits, que faran y acabaran, be, e segons de bon 
mestre se pertany, dins la Sèu de la ciutat de Leyda, e dins la Capella del dit quondam senyor Comte de Palamós, e
dels seus, a la mà dreta entrant per dita Capella, una sepultura de pedra, ab sos pilars, smortits al cap, e segons 
una mostra deboixada per mans del dit Joan Palacio, la qual resta en son poder, excepto en alguns lochs 
assenyalats escrits de mà de dita senyora Comtessa. En los quals lochs se hage de fer lo que la dita senyora 
Comtessa per la scriptura en dits lochs en dita pintura, o debuix, e de mà sua stà scrit.  En: Ibíd., doc.27 (contracte 
del sepulcre) (pp. 299-301).

70 Ibíd.,. Madurell (1947), “Juan de Palacio” (pàg. 233); “Pedro de Saravia” (pp. 234-238); 

71 Reedició: Gomà (1990). Marià Gomà Pujadas: “La capella de l'Epifanía del Senyor de la Seu Antiga de Lleida”. 
En: Op. cit.,  El llinatge dels Requesens a la Seu Vella. La Verge del Blau. Lleida: Publicacions dels Amics de la 
Seu Vella de Lleida. pp. 53-61. A partir de: Op. cit. Garriga (1990) (pàg.285). Yeguas titlla aquesta proposta 
d'errònia, no diu per quin motiu no es va poder realitzar a Castella, únicament demostra haver-hi errors en la 
proposta de restauració presentada per Gomà en el seu estudi en comparació amb restes conservades i detalls en el 
contracte. En: Op. cit., Yeguas (2000) (pàg.103-104).

72 La descripció formal remet, en conjunt a la ja  efectuada per Garriga en: Op. cit., Garriga (1990) (pàg. 285). La 
processó funerària té analogies deutores de l'estrany i fascinant sepulcre de Berenguer Gallart i el de Berenguer de 
Barutell, ambdós de la segona meitat del segle XV. 
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hi en alabastre com s'especifica per contracte73 el sarcòfag amb

la figura del jacent i, en el nivell d'arrancada, els escuts

heràldics dels quals únicament en conservem un fragment.

Aquests escuts anirien sostinguts per àngels i al centre “en lo

spay deixat al mig dels dits dos scuts ha de esser alabrada de

bulto, una dona vestida de dol”74. Tanmateix, el contracte

menciona que el sepulcre havia de tenir l'epigrama a la vora

del bulto. Aquí s'obren espais per a la interpretació. El primer

registre havia de tenir els escuts heràldics a cada banda i

sostinguts per àngels si atenem a un dels fragments conservats

on clarament s'interpreta una figura alada en posició de

sostenir per un lateral i un altre fragment amb l'escut heràldic

on encara es veu amb més claredat. El fragment en el qual

únicament es conserva l'àngel, al cantó esquerra es conserven

fragments, que, segons Yeguas, pertanyen a la ploranera citada

en el contracte75 [imatge 5]. Per un altre banda, s'interpreta, de

nou gràcies al contracte, que hi hauria un espai amb “e los

leones baix, y los patges y los leons” potser un fris corregut

introductori si fem cas a la proposta de Gomà i al terme

“leones baix”. Col·locar lleons a les arrencades dels sepulcres o

sostenint el sarcòfag és un mecanisme simbòlic apotropaic recurrent

de la tradició i vigent al segle XVI. Ara bé, patges, a on? amb quina

funció? Malgrat tot, opino, per la descripció del contracte del

sepulcre “E en la vora sota lo dit bulto”, i els fragments conservats,

l'epigrama -o epitafi- segurament hauria anat a la cara frontal del

sarcòfag o vas sepulcral, entre la figura del jacent i la plorant76. 

Vers la inscripció, que segons contracte va ser escollit per “dita

senyora” duria una inscripció tipus: “Anno MDIX decimo quarto

mensis novembris obiit qui hic iacet clarae memoriae spectabilis

dominus Ludovicus de Requesens comes Palimosii et gubernator

Principatus Cataloniae”77. Sense abandonar del tot aquesta idea, la

73 [...] “lo bulto, e los leones baix, y los patges y los leons e selm, tot sia de pedra de alabasto”. En: Op. cit., Madurell
(1947) (pp. 299-301).

74  Ibíd., Madurell (1947) (pp. 299).

75 Op. cit., Yeguas (2000) (pàg. 103 i fig. 58). Punt en el que tira per terra la teoria de Gomà al col·locar l'epitafi en tot
l'espai central. 

76 Una solució que es donà en molts d'altres sepulcres.

77 A partir de: Op. cit., Garriga (1999) (pàg. 285) remetent-se a: Tarragona (1979). Jesús Tarragona i Muray, 
“Inscripcions i làpides sepulcrals a la Seu Vella de Lleida”. En: Ilerda, XL, 1979. pp. 247-324 (nota 2 pàg. 296). 
Altres propostes a: Op. cit., Yeguas (2000) (pàg. 102). 
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historiografia més antiga, Antonio Ponz concretament esmenta: “Hay por allí otras labores y

urnas; pero la mas notable por sus ornatos, materia de marmol, y bella figura echada que tiene

encima, es la de un D. Luis de Requesens, con este letrero: Anno 1509. XVIII mensis Novembris

obiit qui hie iacet Ludovicus de Requesens. . . . . .”78. Un altre document historiogràfic a tenir

present és el de Pau Piferrer on menciona el següent: “Aun perseveran trozos de un bello sepulcro,

adornado con figuras echadas de caballero y dama [...] donde estuvieron depositados los despojos

de D. Luis de Requesens y de su esposa”79. Aquesta menció, estranya si a més sumem que transcriu

l'epígraf sencer, és desconcertant per les causes següents. Primer, en cap moment del contracte es

menciona l'elaboració de dues figures jacents ni que el sepulcre sigui compartit “lo qual de bulto,

es sa figura del senyor Comte”80; Segon, l'epigrafia fou escollida per la comtessa i únicament fa

menció al difunt; Tercer, Antonio Ponz únicament esmenta la figura del protagonista. Per últim, una

causa dimensional. La profunditat de l'arcosoli, com s'ha esmentat al a l'inici no és gaire profunda,

col·locar dues figures en un sepulcre mural comportaria col·locar la tapa del sarcòfag en un plànol

inclinat -impossible si atenem a l'espai que hi ha entre l'espai del nínxol i el relleu de la processó

funerària-; l'altre solució seria que aquest sobresortís del nínxol produint un acabat estètic

desagradable. Senzillament, no hi cabrien dues figures per una qüestió d'espai atenent a les peces

conservades si, a més, anotem a Conejo81 quan menciona l'existència d'un fragment dels peus de la

figura del jacent abillada amb armadura

[imatge 6]. Si és cert que aquest fragment

pertany al jacent del sepulcre de Lluís de

Requesens, per dimensió i tipologia encara és

menys probable la possibilitat d'un sepulcre de

doble dedicació. Que duria a Piferrer a fer

aquesta afirmació tan particular i tan

radicalment divergent a totes les proves

conservades? 

Formalment, existeix una discreció evident en la pràctica, lluny de formulacions arriscades o

espontànies el sepulcre es manté dins dels paràmetres del gòtic tardà tant en l'estil com en la

disposició i l'ús d'elements recurrents de l'imaginari sepulcral com la figura jacent, processó

fúnebre, la Verge amb el Nen i sants típics com a personatges intercessors per afavorir la salvació de

78 Ponz (1979) Antonio Ponz, Viage de Espana. vol. XIV, carta VI, paràgraf setè. (edició digitalitzada a la web de la 
Biblioteca Valenciana Digital -direcció web a la bibliografia final-). 

79 Piferrer (1839). Pau Piferrer, Recuerdos y bellezas de Espana, Barcelona,vol.1, Barcelona: Joaquín Verdaguer. (pp. 
321-322). Gràcies a: Op. cit., Garriga (1999) (pàg. 285 nota 37). 

80 Op. cit., Madurell (1947) (pàg. 299).

81 Conejo (1993). Antoni Conejo, “542. Fragment de sepulcre”. En: Ximo Company - Isidre Puig - Jesús Tarragona 
(eds.), Museu Diocesà de Lleida 1893-1993. Catàleg exposició Pulchra (19 desembre 1993 - 31 gener 1994). 
Lleida: Bisbat de Lleida - Generalitat de Catalunya. (pàg. 241); i Op. cit., Yeguas (2000) (pàg. 102 i fig. 56).
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l'ànima, heràldica i epitafi. Ara bé, en l'execució, com així nota

Garriga, “en els putti dels carcanyols de l'arc i en les figures dels

pilars i del relleu funerari, apunta tímidament un canvi d'esquemes

artístics [...] en particular, en el tractament “anatòmic” i en el plec

“naturalista” dels drapeigs -a desgrat de la seva factura expeditiva i

poc refinada-, o en la tòpica i fins i tot forçada ponderatio de les

imatges dels Sants Joans”82 [imatge 7]. 

Conclusions doncs, en aquest cas en concret i situant-nos a la

primera desena del segle XVI no existeix pas una innovació

iconogràfica, simbòlica ni tipològica en l'àmbit escultòric funerari.

Però, en estil, es denota una certa atenció cap al naturalisme en

l'execució de certes figures ja citades. 

El sepulcre perdut de Galceran de Requesens.

Malauradament, d'aquesta època es va realitzar un any abans el

sepulcre de Galceran de Requesens, germà de Lluís i emplaçat en

origen a l'església de Palamós. El sepulcre de Lluís va costar 150

lliures, el de Galceran, encomanat primer a Jaume Serra però després a Pedro Robredo rere la mort

prematura del primer i, finalment, per subcontracte a Pedro Saravia i Juan de Palacio va costar en

total 450 lliures. Per aquesta dada podem deduir que aquest primer sepulcre fou molt més ric i

complex que el de Lluís83. La pèrdua de contractes no ens permet fer-nos una idea mental del

conjunt, únicament alguns motius com els que Jaume Serra senyala en el seu testament: “cuatro

piezas entorchadas, -"ítem, quatre pesses entorxades, son ha obs de la sepultura ja dita"-; dos

basas, -"ítem, mes, tinch fetes dues vasses"-, que valora en 3 ducados; y tres figuras, -"tres

himatges"-”84. A més, en el subcontracte Saravia i Palacio es comprometen a realitzar figures de

l'imaginari funerari com “lo bulto, e clerigs, et omnes actus maris, e les promès, y los quatre vestits

de dol”85. 

Fragment de sepulcre a la Seu Vella de Lleida. Ascensió de l'ànima (c.a. 1504). 

Aprofitant la contextualització geogràfica, al transsepte nord es conserva un fragment de

pedra amb relleu que ben podria correspondre a un sepulcre per la causa següent86. Malgrat el

notable desgast, podem notar la figuració de sengles àngels -el de l'esquerra s'interpreta quasi per

82 Op. cit., Garriga (1991) (pàg. 285)

83 Op. cit., Madurell (1947) (pp. 223-231)

84 Ibíd., Madurell (1947) (pàg. 225 i doc. 5 pp. 275-277).

85 Ibíd., Madurell (1947) (pàg. 231). Més informació a: Yeguas (2000) (pp. 95-99). 

86 Gràcies a: Op. cit., Garriga (1991) (pàg. 285-286). També pot veure's: Op. cit., Yeguas (2000) (pp.120-121). 

24

7.Sepulcre de Lluís de Requesens, 
detall sant Joan Baptista. 



l'Escultura sepulcral en terres catalanes al segle XVI
Treball Final de Màster / Universitat de Girona

Albert Juárez Díaz (u1910709)

intuïció- ambdós sostenint un llençol on una ànima resta

dempeus expectant la salvació [imatge 8]. Garriga nota la

cronologia vers el inicis del segle XVI, relacionant-la

amb la tomba anònima de 1504 que Roca i Florejachs

descriu de la següent manera: Frente la descrita

sepultura divisabase otra anónima digna de mencionarse

por presentar muy bien esculpida la estatua de una

mujer, y encima una losa con dos angeles sosteniendo un

cendal, y en el centro la figura de una alma en

expectación del cielo” i a la nota adjunta menciona:

“Únicamente tenia esta escritura, en caracteres muy

confusos, intermediada de un con un ave sobre un fajo

de yerba: “«Ut moriens vivit: vixit ut moritura. annos lxx

menses vj dies vj. Obiit XIIII Ks. N. a. MDIIII»”87. Pocs

dubtes hi caben al respecte d'aquesta relació, ara bé, a qui

pertanyia és un qüestió no resolta avui en dia. Es denota

però, tot i la senzillesa icnogràfica que deuria tenir el

sepulcre segons al descripció, una  notable protagonisme

i inquietud en l'escatologia vers la salvació de l'ànima persistent a inicis del segle XVI. En aquest

sentit, no hi ha intenció de certificar que el tema de la salvació de l'ànima sigui un fet abolit en

l'escultura funerària dels anys vinents, ni molt menys. Cert es, però, que la iconografia més

purament cristiana d'arrel tradicional, com és precisament l'ascensió de l'ànima gràcies a l'ajuda

angèlica no apareix -almenys que jo hagi estudiat- en cap altre sepulcre conservat i, si ho fa, és

gràcies a una romanització del tema i entrant ja en l'àmbit mitològic i filosòfic. 

1.3. La lauda de Ferran de Joara i Timbor de Cabrera (c.a. 1520) a
l'església de Sant Salvador de Breda.

Producte d'una hibridació tècnica que ressona vers el tradicionalisme escultòric del gòtic

tardà però d'un interès artístic notable trobem la lauda sepulcral en marbre dels vescomtes de

Cabrera Ferran de Joara i Timbor de Cabrera (1520)88 [imatge 9]. Garriga en destaca “un correcte

87 Roca i Florejachs (1881). Luis Roca y Florejachs, La seo. Memoria de la Catedral antigua de Lerida. Lleida: 
impremta mariana. (pp. 49-50 i nota (I)). 

88 Ferran, natural de Castella va ser procurador general durant 22 anys (1495-1517). Timbor fou filla de Bernat V 
comte de Mòdica i d'Osona i Violant de Prades, baronessa de Caccamo. La data de defunció de Ferran no està clara,
però Timbor va traspassar l'any 1520. Més informació a: Solà-Morales (1962). Josep M. de Solà-Morales, 
“Fernando de Joara y Timbor de Cabrera”. En: Pyrene, nº1, Gener, 1962. pp. 23-32. És Solà-Morales qui identifica 
per primera vegada als protagonistes de la lauda com els vescomtes Ferran i Timbor gràcies a la identificació de 
l'heràldica i un document de 1520. En: Ibíd., Solà-Morales (1962) (pp.23-29). També vegis: Torrent i Orri (1978). 
Rafael Torrent i Orri, “Jaume Ferrer de Blanes, els comtes de Mòdica i la descoberta del Nou Món”. En: Annals de 
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treball amb ecos borgonyons però tambe de la manera de Jacopo della Quercia”89. Certament, és

complexe dir tant en tan poques paraules. Sota una volumetria de baixa profunditat, gràcies a

l'execució a línies gruixudes entre els plecs i l'ús de les formes corbes i sinuoses, evitant

angulacions gòtiques i creant sengles figures amb una concepció amable i serena dins d'un cert

correctisme anatòmic, penso, és per on es sosté aquesta versemblança figurativa amb els relleus de

l'esmentat escultor italià i l'estil particularment dolç dels borgonyons. La senzillesa del llaurat, en un

relleu és important per poder visualitzar els elements representats. En aquest sentit, no caure en

l'artificiositat o la pràctica economia símptoma d'una habilitat precària de l'artífex recau en

l'habilitat de donar fluïdesa i plenitud a les formes. La lauda dels vescomtes de Cabrera, tot i la certa

rigidesa en el perfil i una falta de cura anatòmica típica del tradicionalisme del que sembla abeurar-

se l'escultor, es denota una curosa atenció que s'aprecia en aspectes com l'aconseguida sensació de

pesadesa dels robatges, l'amabilitat del rostre masculí -i del conjunt- i certs detalls amb un relleu

precís com les joies o els plecs dels guants d'ambdós personatges. 

La lauda actualment es troba clavada al mur del costat

de l'Epístola a l'església de l'antic monestir de Sant Salvador

de Breda. Les dues figures, en esquema bessones reposen els

seus caps en sengles coixins i abillats segons la seva condició

amb els ulls tancats i els braços creuats a mitja altura. Ferran

de Jovara, vestit amb armadura sota la túnica sosté l'espasa a

l'altura de la creu sota les mans. A mode de complements duu

un birret per on cauen, a flocs gruixuts el llarg cabell que li

emmarca el rostre i una joia amb cadena ajusta que reposa al

damunt del pit. Timbor de Cabrera duu un pesat però cenyit

brial i el cap tocat. Als peus de les dues figures, resta una

espai amb un escut híbrid de les dues cases a cada meitat. Al

costat esquerre, corresponent a l'home, es composa per una

faixa a la part alta i la resta formada per un camp de llis

envoltat per 8 souters, creu aspada que dins de l'heràldica

identifica al cavaller90. La part dreta, correspon a l'escut

heràldic del llinatge Cabrera conformat per una cabra negra

dins d'un camp d'or. 

Segons la historiografia, tot i que en ubicacions

diferents, la lauda sempre es trobava encastada en alguna

paret de l'església del convent91. La concepció vertical de

l'institut d'estudis gironins. vol. 24, 1978. (pp. 57-129).

89 Op. cit., Garriga (1986) (pp. 42-43). 

90 Segons: Op. cit., Yeguas (2000) (pàg. 657). 

91 La historiografia més antiga menciona: “En la pared esterior lateral del coro se ven las figuras en marmol de dos 
Vizcondes de Cabrera, conocidos por el escudo de sus armas; mas no se sabe quienes sean, habiendo muchas 
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l'obra, més com una estela que no pas una lauda em duu a preguntar-me on estaven realment els

cóssos i si aquesta estava en origen on cita Villanueva, en la paret exterior del cor a la primera

meitat del segle XIX, o ja havia sigut moguda. La tipologia de la lauda, com ja s'ha comentant en

l'apartat dedicat a les formes, té com una de les característiques principals la de col·locar-se on resta

el cos -o cóssos-. D'altre banda, existeix una contradicció visual i formal que val la pena notar.

Malgrat que les figures evoquen una postura, en actitud jacent, tal com si les veiéssim a l'interior del

nínxol, un fet accentuant per la posició de les mans i el coixins sobre els quals reposen els caps de la

parella, la posició dels peus i la clara caiguda dels robatges denoten en la seva contemplació la idea

de figures dempeus. Aquí es presenten els dubtes. El mecanisme escultòric segueix el de les laudes,

formalment, es basa en transfiguració escultòrica de l'interior, per tant, la lauda en origen hauria

d'anar al terra, damunt dels cóssos. Tot i així, cap dada, cap document aprovaria aquesta teoria; més

aviat al contrari. Diversos documents historiogràfics mencionen la seva posició vertical i adossada a

la paret92, fet que concorda, únicament, amb la posició dels peus i la caiguda del robatge, però això

és un fet que ocorre en quasi bé totes les laudes sepulcrals. Certament, és una de les grans

discordances del seu gènere que únicament els millors mestres van saber salvar. D'altre banda, cap

document historiogràfic esmenta l'existència d'un text epigràfic malgrat avui en dia es troba

recolzada en un pedestal amb una una placa en blanc a la cara frontal. No trobo una manera clara de

resoldre aquesta qüestió, el convenciment, pel gènere i tipologia em duu a pensar que era una llosa

al terra, però, quin motiu duria a arrencar-la del terra i col·locar-la a la paret? Cap; a més, el marc

que envolta les lloses sembla originari un fet que resoldria la qüestió cap a la idea de que en origen

era una llosa funerària adossada a la paret. Ara bé, on estaven els cóssos?

Un altre aspecte de difícil resolució és l'autoria. Solà-Morales i Garriga estableixen la cronologia de

la realització de la peça vers 1520, any de la mort de Timbor de Cabrera. En aquest punt, Yeguas

esmenta tres possibles artífexs que van treballar a Breda durant el primer terç de segle, Joan

Puigvert, l'alemany Girart Spirinch i més tard, el borgonyó Pere Lamidei, vidrier però93. Tanmateix,

cert és que tant Ferran com Timbor van tindre diverses residències i les tasques, especialment de la

figura masculina, el van dur a viure a cavall entre Barcelona i Girona; l'encàrrec doncs, pot

perfectament provindre d'un altre part del territori. 

memorias de ellos”. En: Villanueva (1803-1852). Jaime Villanueva, Viage literario a las iglesias de Espana. vol.14.
1821. València: Oliveres. (pàg. 207). 

92 Com ja s'ha citat a la nota anterior. Villanueva descriu la lauda en un punt de l'església, anys més tard, però, segons 
Montsalvatge en les seves correccions a Villanueva la lauda es troba “a la izquierda de la puerta de entrada de la 
iglesia y empotrado en la pared”. En: Montsalvatge (1904). Francisco Montsalvatge i Fossas, Los monasterios de 
la diócesis gerundense. Olot: Juan Bonet. (pàg. 414). 

93 “No es este el único caso en que Pedro Nunyes se significó como fiador de un artista, como nos lo corrobora el 
aval que conjuntamente con su companero Enrique Fernandes prestó a favor del maestro de vidrieras borgones, 
Pere Lamidei, en la ocasión de la firma de la contrata para la confección de unas vidrieras para la iglesia del 
monasterio de San Salvador de Breda”. En: Op. cit., Madurell (1943-1944). Josep Mª Madurell i Marimón, “Pedro 
Nunyes y Enrique Fernandes, pintores de retablos”. En: Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. 
Barcelona: Seix y Barral. I-3 (pàg.70). Vegist també: II-2 (doc.XVII pp. 46-48). Gràcies a: Op. cit., Yeguas (2000) 
(pàg. 658).
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1.4. Pervivències i innovacions. El Mausoleu del duc Ferran de Cardona
i Enríquez i Francisca Manrique de Lara (segon terç segle XVI), a
l'església de Sant Vicenç de Cardona.

Ferran de Cardona i Enríquez va ser el segon duc de Cardona, marquès de Pallars,

comte de Prades, vescomte de Vilamur, gran conestable i almirall d’Aragó. Rebé els títols en

herència rere la mort del seu pare Joan Ramon Folc IV ocorreguda l'any 1513. Juntament amb el seu

germà Pere va servir a la Cort com a patge del príncep Joan i fou deixeble de l'humanista italià Pere

Màrtir d'Angleria. L'any 1497 es cassà amb Francisca Manrique de Lara, dama castellana provinent

de la casa dels ducs de Nájera. Va morir al palau ducal d'Arbeca -Lleida- l'any 1539. De mèrits,

Ferran de Cardona en rebé diversos i de molts importants: el 1519 la insígnia del Toisó d'Or i l'any

següent va ser nombrat Gran d'Espanya en la cerimònia de coronació de Carles V a Aquisgrà. El

1540, Ferran es cassà en segones núpcies amb Isabel Agustí, filla d'Antoni Agustí, vicecanceller

reial i germana de l'arquebisbe Antoni Agustí. Sense deixar descendència masculina, va morir el 25

de novembre de 154394. Ferran de Cardona i la seva primera muller, Francisca Martínez, van ser

enterrats junts a l'església de Sant Vicenç com així ho va desitjar Ferran en el seu testament redactat

pocs dies abans de la seva mort95. 

En l'actualitat, es troba situat al costat de l'Evangeli del transsepte de l'església de Sant

Vicenç on podem observar un sepulcre malmès en el seu conjunt però en especial la part superior al

dividir-se en dos pisos l'alçada del sostre de l'església. També s'observen reparacions en guix de

dubtosa fortuna en l'assoliment. 

Tipològicament, ens trobem amb una tomba d'alabastre en arcosoli de concepció vertical

amb un nínxol on el sepulcre o sarcòfag s'encabeix dins d'un arc excavat al mur96 [imatge 10]. En

síntesi, Garriga esmenta que “l'estructura d'arcosoli del monument es gòtica, com la major part del

treball escultòric”97. Ara bé, per parts. El sepulcre arrenca amb un alt basament sense figuració i es

desenvolupa en un sol carrer flanquejat per dues pilastres d'emmarcament amb motlluratges

grotescos d'aire clàssic però de resolució pràctica sense finalitzar en la part superior per les causes

ja esmentades. Començant per avall, en el que podríem considerar el frontal del llit sepulcral

s'observa una tripartició en fornícules consistent en sengles àngels tinents del l'epitafi següent: D O

M / YLLUSTRE D DON JOAN- / NI RAYMUND FOLCH PRIM- / MO DUX CARDONAE ET D

/ DONA FRANCISCA MANRIQUEZ DE LARA / MULIER SUA / OBIERUNT SAECULO

94 Sintetitzant a: Molas (2003). Pere Molas, L'Alta noblesa catalana a l'Edat moderna. Vic: Eumo. (pp. 33 i 200). Més
informació bibliogràfica: Op. cit., Yeguas (2000) (pp. 644-648). 

95 Torras i Tilló (1996). Santi Torras i Tilló, Els ducs de Cardona; art i poder (1575-1690). Una proposta d'estudi i 
d'aproximació a la història, art i cultura a l'entorn de la casa ducal en l'època moderna. (Tesi doctoral). 
Barcelona:Universitat Autònoma de Barcelona. (pàg. 16)

96 Op. cit., Cantera (1987) (pp. 108-111).

97 Op. cit., Garriga (1986) (pàg. 116).
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XVI.98  A les bandes trobem a sant Sebastià a la

esquerra i sant Jeroni al costat contrari. La

primera de les figures santes, ens apareix en la

seva iconografia més habitual: lligat a l'arbre on

va ser martiritzat únicament cobert per un mantell

de puresa. Sorprèn la sinuositat i fluïdesa en la

torsió de la figura així com el cisellat

volgudament delicat. San Jeroni, més geomètric i

pesat, sol ser representat o bé com a penitent o bé

com a cardenal com en aquest cas, tocat amb

capel i vestit en relació al seu càrrec com a

conseller del papa i doctor de l'església; aquí, a

més, apareix amb dos dels seus atributs

iconogràfics més característics: el lleó i una

maqueta d'una església símbol del seu paper com

a pare d'aquesta. La seva mà dreta està perduda

però potser duia un llibre com un dels altres

atributs típics del sant [imatge 11 i 12].

Tanmateix, notis la diferència d'estil palpable

entre el rigor anatòmic i la cura del treball de les

figures santes -malgrat les diferències visibles

entre elles- envers la desproporció evident i la

pràctica resolució en els àngels tinents deutors

clarament d'un estil més tradicional o una pràctica

expeditiva. Tot i el mal estat de conservació i el bigarrat de formes, la decoració que emmarca les

figures responen a un tipus de motlluratge gòtic basat en nervadures i petites pilastres feixades.

Aquestes formes entren en contrast evident amb la banda d'oves de tipus clàssic que recorre la tapa

del sarcòfag entre les figures esmentades i les dels jacents tant com els motlluratges grotescos ja

esmentats de les pilastres d'emmarcament99. Al damunt d'aquest espai arrenca la tapa superior del

sarcòfag amb les figures de Ferran i Francisca [imatge 13]. En forma, aquest sepulcre s'encabeix

dins del tipus domatomòrfic ja que es caracteritza per tenir una coberta en forma que recorda, si

incloem el vas sepulcral, a una casa amb coberta a dues aigües. Aquest tipus és especial per als

98 En la meva visita a l'església la inscripció va ser llevada per motius que desconec. La he extret de: Op. cit., Yeguas 
(2000) (pàg. 650 i nota 1580). El missatge és evidentment posterior i errònia ja que Francisca no va ser pas la 
primera muller del primer duc de Cardona Joan-Ramon Folc. En aquesta línia, Yeguas es remet a una proposta 
expressada en estudis anteriors: Non nobis Domine non nobis sed nomini tuo da gloriam. -trad:“a nosaltres no! 
Senyor a nosaltres no, sinó al teu nom concedeix la glòria”-.

99 Aspectes que, entre d'altres, dugueren a Madoz a titllar l'obra de “poca regularidad y peor gusto”. En: Madoz 
(1845-1850). Pascual Madoz, El Principat de Catalunya, Andorra i zona de parla catalana del Regne d'Aragó. En: 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Espana y sus posesiones de Ultramar (nova edició, 1985, 2 vols.). 
Barcelona: Curial. (vol. 1, pàg. 408). 
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sepulcres dobles, sobretot matrimonis però solen ser sepulcres

exempts i es representa en una vessant al marit i a l'altre la

muller. Al ser un sepulcre al mur, s'ha condicionat a una forma

on la doble vessant es desenvolupa en altura col·locant així les

dues figures en diversos plànols de profunditat i alçada. Segons

Redondo Cantera,100 de no haver-hi el pla de coberta on

reposen les figures en desenvolupament cap a l'interior i

inclinat, la jerarquia de sexes de l'època hagués col·locat a

Ferran per davant de Francisca Manrique, però, de fer-ho així,

la figura de Ferran de Cardona hagués quedat per sota de la

seva muller; d'aquí s'entén la disposició atípica col·locant al

duc més endins però en posició més elevada. Ferran de

Cardona es presenta vestit amb armadura notablement

cisellada, reposant el cap sobre un coixí i sostingut amb la mà

esquerra mentre que l'altre descansa al ventre sostenint una

espasa rica en detalls. Francisca Manrique, coronada i vestida

amb delicats brocats, apareix amb les dues mans creuades al

ventre i en repòs absolut. Visual i conceptualment, és produeix

un confrontament estètic entre la figura desactivada, més de

l'estil medieval de la figura femenina -el gisant- envers la

figura masculina, ignorant en la seva condició la idea de la

mort, o la simbologia del descans últim. De fet, la figura de

Ferran és un tipus detente a cavall entre el gisant i la statue

accoudee-. En aquesta línia, és difícil identificar el model al

qual pertany la figura masculina. Erwin Panofsky,101 en la seva

catalogació de les múltiples activacions de l'escultura funerària

en època del Renaixement traça la idea de que la figura

recolzada té arrels molt probables en l'àmbit hispànic en el

segle XV. De les citades per l'estudiós, hi ha han dues que

reclamen una atenció particular: les tombes de Don Inigo

López de Mendoza (†1479) i la seva muller (església de San

Ginés, Guadalajara) [imatges 14 i 15]. Sengles tombes

-actualment en un estat deplorable- ens mostren les dues

figures amb un llibre obert a les mans però amb els ulls tancats.

La figura del comte de Tendilla recorda a la de Ferran en quant

vesteix armadura i l'espasa reposa davant del cos i sota les

mans del protagonista. Al seu torn, la figura de la comtessa

100 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 134).  
101 Op. cit., Panofsky (1992) (pp. 81-82).
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s'apropa a la figura de Francisca ja que

ambdues s'aproximen més favorablement a

la idea del gisant medieval -malgrat que la

comtessa de Tendilla sosté un llibre-. Tret

d'aquests aspectes, la relació més punyent

que trobo envers les dues figures és la idea

de que no ens trobem pas davant una

representació medieval o desdoblament

figuratiu del cos que hi ha dins del sepulcre.

Alhora. tampoc podem arriscar-nos a

tipificar-la com una figura totalment

activada -especialment en el cas de la figura

masculina- en comparació anàloga a les

aparegudes durant el renaixement europeu i

especialment italià. Les figures funeràries de

l'orant, les muntades a cavall o assegudes

conceben en elles mateixes un paradigma

estètic vers la supraposició de la mort traduïdes

en la gestualitat o actuació del representant

petri del difunt. Certament, hi han poques

tombes aventurades a ocupar l'estrany espai

entre el tradicionalisme i el més pur estil

renaixentista apoderant-se d'aquesta subtil i

complexa idea: la representació dubtosa que

difumina l'espai entre la vida i la mort, la tímida

activació, ni mort ni viu, tampoc en repòs però

no vigilant; la figura de Ferran de Cardona és

un quasi, però no l'únic. Redondo Cantera102 realitzà

un estudi aclaridor al respecte de la postura que

trobem en la figura masculina i que ella etiqueta com

a 'yacente con el codo doblado' i on remarca que

existeixen casos -pocs- d'època medieval però

sobretot és durant els segles XVI i XVII on van

gaudir de certa fortuna en l'àmbit funerari

especialment a Galícia i Salamanca en context ibèric.

En destaco el sepulcre de Rodrigo de Maldonado

(†1507. Església de San Benito, Salamanca) el qual

presenta una figura jacent anàloga a la de Ferran,

102 . Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 131).
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estirat però amb la ma al rostre el qual reposa sobre coixins; sosté

l'espasa en consonància al seu abill de cavaller [imatge 16]. Una altre

i última opció és la tractada per Espanol on s'observen certes

analogies tipològiques i estructurals entre el sepulcre de Ferran de

Cardona i Francisca Manrique vers el sepulcre de doble dedicació de

Guerau d'Ardèvol datat cap a mitjans de la segona meitat del segle

XIV procedent de la capella del Corphus Christi de Tàrrega i

actualment al MNAC [imatge 17]103. 

Finalment, al damunt de les figures ja comentades es desenvolupa

una volta de canó cassetonada amb relleus i motllures de gust clàssic.

Al fons, a la paret interior de l'arcosoli s'observa un timpà amb

sengles àngels tinents de l'escut heràldic dels cònjuges, a l'esquerra

de l'espectador el de la família Cardona i a la dreta el de la família

Manrique de Lara; ambdós flanquegen l'elm ducal amb un estruç a la

cimera i un cap de putti alat a l'inferior. Un altre detall és la figura del

mastí que apareix als peus del difunt Ferran i els dos gossos als de

Francisca; el seu significat és relativament senzill i apareix en

múltiples sepulcres al llarg de la història remuntant-nos a època grega, romana i disposant de gran

continuïtat en el temps: simbolitza fidelitat, cap al rei o cap a la seva muller104 

La conjunció d'elements del tipus funerari tradicional -execucions anatòmiques, elements

decoratius i motlluratges- amb certs elements de regust clàssic -grotescos de les pilastres, volta de

canó cassetonada, figura del jacent- denoten una certa i tímida aproximació per part de l'escultor al

respecte de les noves formes. Tot i així, malgrat haver-hi bona fortuna en la solució d'algunes

figures i notables parts on el cisellat és torna curós i atent, al seu torn, també es pot realitzar una

lectura en general senzilla i pràctica de tot el conjunt. Ara bé, existeix una evident combinació en

l'ús de motlluratges, elements decoratius i formes que col·lapsen l'obra fent-la desmerèixer cap a un

conjunt nerviós, confós i poc nítid. Per entendre, en la pràctica, el per què d'aquesta solució bo seria

poder establir una cronologia de realització; malauradament, no hi ha cap document que especifiqui

si fou realitzat ante mortem o post mortem al duc. El fet de poder observar formes d'un repertori

clarament gòtic i que en el sepulcre s'emplaci a la seva primera muller -com així fou desig per

testament- porta a pensar que el sepulcre fou encarregat i costejat en vida, possiblement cap a les

acaballes del primer terç de segle i inicis del segon105. 

103 Espanol (1993). Francesca Espanol, “Els sepulcres monumentals d'època gòtica a l'Urgell”. En: Urtx, 5, Tàrrega, 
pp.109-129. (pàg. 120-125). 

104 Al respecte: Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 210). 

105 Garriga la situa al segon terç de segle. En canvi, Yeguas la situa entre el 1515 i el 1535. Op. cit., Garriga (1988) 
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1.5. Noves formulacions. Cenotaf per a Jaume i Timbor de Cardona {o
sepulcre de Pere de Cardona} (c.1525-1530) a la capella de l'Anunciata
de la Catedral de Tarragona. 

Pere de Cardona, malgrat fou un fill il·legítim del comte Joan-Ramon Folc III de Cardona

no va ser impediment per assolir una posició i influència social vertaderament destacable en la seva

època. Desconeixem la seva data de naixement però sí la de la seva mort que succeí l'any 1530.

Triangulant dades i suposant que, si no va rebre la mitra fins que va fer els 27 anys, majoria d'edat

de l'època, podrem especular que Pere de Cardona nasqué al voltant de 1445 i va morir,

possiblement, entre els 80 i 85 anys d'edat.106 La seva trajectòria és dilatada: bisbe de la seu d'Urgell

entre 1472 i 1515; arquebisbe de Tarragona entre 1515-1530; canceller entre 1479-1530; president

de la Generalitat en el trienni de 1482-1485 i lloctinent general de Catalunya entre 1521 i 1523. La

seva competència en la vida pública i religiosa el dugueren a ser considerat com una persona culte i

lletrada si tenim em compte les obres que va comissionar i protegir. Va dur a terme la impressió de

diversos textos de caràcter religiós entre les quals es destaquen missals, breviaris però també

gravats, plus, li van ser dedicats diversos llibres cercant la seva protecció.

En context a l'obra a comentar, una de les accions llegades més importants de Pere de

Cardona varen ser les dues capelles que va comissionar per a la Catedral de Tarragona en la seva

etapa a la seu com arquebisbe entre els anys 1515-1530. Tot i les veus contràries que volien impedir

la seva construcció argumentant que s'havia de sacrificar part de la cambreria, Pere de Cardona amb

el consentiment del Capítol atorgat l'any 1520 i aprofitant la vinguda del Papa Adrià VI l'any 1522

aconseguí la confirmació per dur-les a terme. Les capelles anaven dedicades a Santa Magdalena i

l'Anunciació. La tasca va anar a càrrec de Joan i Martí Miró però l'any 1524 consta com a mestre

d'obres Anton Bell-lloc i possiblement amb altres mestres parents seus i un mestre borgonyó citat

com “Auriguo de Burgonya” abans de la consagració dels altars que esdevingué l'any 1537107. El

(pàg.116);  Op. cit., Yeguas (2000) (en la imatge 688 i ss.).

106 A través de, i per a més informació bibliogràfica vegis: Ibíd., Yeguas (2000) (pp. 433-434 i nota 996). També: 
Albertí (1966). s.a., “Cardona, Pere Folc de”. En: Diccionari biogràfic (vol.1). Barcelona: Albertí. (pàg. 453); 
Duran (1973). Eulàlia Duran i Grau, “Cardona, Pere de”. En: Gran Enciclopèdia Catalana (vol.4). Barcelona: Gran
Enciclopèdia Catalana (pàg.403). Consta documentalment que Pere va acompanyar a Ferran el Catòlic al regne de 
Nàpols l'any 1506. Tanmateix, es coneguda la seva relació amb artistes i artesans de l'època amb els quals Pere de 
Cardona va tindre tracte en gran mesura per a la decoració i reforma de la seva residència a Barcelona i que 
esdevingué un dels palaus més luxosos de Barcelona. Per concloure, em remeto textualment a les paraules de 
Yeguas a mode de síntesi: “cal destacar la capitalització que feu Pere de Cardona de la vida política, religiosa i 
artística en la Catalunya d'aquella època, ja que va tenir en un determinat moment dels darrers anys de la seva 
vida, sota el seu poder: l'esfera civil com a lloctinent general del Principat, el camp religiós com a arquebisbe de 
Tarragona, i el món cultural com a gran animador de la situació amb les seves múltiples vinculacions.” En: Ibíd., 
Yeguas (2000) (pàg. 441).

107 Op. cit., Garriga (1986) (pp. 20-21); Yeguas (1999). Joan Yeguas i Gassó, L'escultor Damià Forment a Catalunya. 
Lleida: Universitat de Lleida, Facultat de Lletres (pp. 138-139).

33



l'Escultura sepulcral en terres catalanes al segle XVI
Treball Final de Màster / Universitat de Girona

Albert Juárez Díaz (u1910709)

mur entre les capelles està comunicat per un pas perforat on s'acull el cenotafi que Pere de Cardona

va dedicar al cardenal Jaume de Cardona besoncle del nostre protagonista i que també va ser bisbe

de Vic, Girona i Urgell i diputat de la Generalitat en el trienni de 1443-1446, i a Timbor de Cardona

tia seva i religiosa del cenobi cistercenc barceloní de Valdonzella108. Les condicions de conservació

d'aquesta obra, sota el desconeixement de si es van realitzar millores o restauracions en el passat,

que ho dubto, són pràcticament immillorables [imatge 18]. 

Formalment, ens trobem un sepulcre d'alabastre de

quasi 3 metres d'alçada totals desenvolupat gràcies a un gran

basament el qual està dividit en dues parts [imatge 19]. La

part inferior està decorada amb grotescos i la superior mostra

l'heràldica al centre sostinguda per dos àngels i quatre grius,

un per a cada cantonada. Al damunt del sòcol s'observa el

sarcòfag recolzat sobre urpes d'animals i que, per les formes,

també podem dividir en tres parts: una part inferior

gallonada, una part central amb l'epigrafia dedicatòria

envoltada de relleus de caire grotesc i la part superior -la

tapa- amb forma lleugerament troncopiramidal amb

garlandes i petites volutes cantoneres. En quant a la

tipologia, la seva concepció es complexa en la definició, la

peça està a mig camí entre un sepulcre de concepció vertical,

donat el seu desenvolupament en altura i un de caire

horitzontal. Tot i així, és un sepulcre que quasi podria ser

circumdat ja que s'independitza del mur sense cap

dependència dels element entre ells però, alhora prima la

seva visió frontal i en alçada sense correspondre a la

tipologia de sepulcre-llit típic del model exempt. D'aquí

s'entén la seva solució mitjancera entre dos models ben diferents. Estrictament però, el cenotafi és

un sarcòfag el qual s'ha elevat amb un basament que harmonitza amb l'urna i la completa amb

resolta fortuna per part de l'escultor i sense precedents coneguts al territori. Recordem, el sarcòfag

és un dels resultats en l'àmbit funerari de la ferma voluntat de recuperar l'art i les formes de

l'antiguitat per mà dels humanistes italians.

108 Hi han proves suficients per creure que cap dels dos mai va ser enterrat finalment al sepulcre que tractem si atenem 
les paraules de Villanueva: [Jaime de Cardona] “murió en Cervera, y fue depositado en el convento que los padres 
claustres de San Franvisco tenian recien fundado junto al hospital llamdo de Castelltort, donde hoy estan los 
padres Mínimos [...]. Dícese que desde allí lo trasladó en los anos siguientes a Tarragona su deudo el Arzobispo 
Pedro de Cardona, y que lo enterró en aquella catedral en la primera capilla [...] estos propiamente seran 
cenotafios; porque el verdadero sepulcro de nuestro Cardenal esta en Cardona”. En: Op. cit., Villanueva (1803-
1852). Jaime Villanueva, Viage literario a las iglesias de Espana. vol.XI, 1821-50. Madrid: Imprenta de la Real 
Academia de la Historia (pp. 132-133).
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Un dels elements més notables donada la

poca figuració restant-ne la part més

decorativa són els quatre grius. Animal

associat ja des de l'antiguitat a la protecció

de tresors de gran valor. La seva

vinculació a l'àmbit funerari està

testimoniada fins als sepulcres etruscs on

són representats en guàrdia constant.

Segons Cantera, en els monuments

funeraris romans s'associen al viatge

i n f e r n a l i a c t u e n c o m a g e n i s

psicompòmpics que tiren del carruatge

d'Apol·lo i condueixen les ànimes dels

escollits a les esferes celestials. En aquest

sentit, un altre de les poques figures que

es poden observar en el cenotafi són

dofins, animal estretament lligat també a

l'àmbit funerari com a éssers que guien les

ànimes per les aigües superiors amb destí

anàleg. Tanmateix, l'aparició d'aquest

animal entre decoració, especialment del tipus fullatge és una constant en els sepulcres del segle

XVI. L'últim element a comentar és el clipeus heràldic sostingut per àngels. En el cas que ens

pertoca, el model segueix l'esquema de la imago clipeata: sengles àngels a cada costat actuant com

a tinents de la imatge del personatge a recordar dins d'un espai circular. En no pocs sepulcres

d'època moderna, la renovació d'aquest model romà evolucionà en diverses variants com la que

se'ns presenta en aquest cenotafi: la imatge ha estat substituïda per les armes del difunt però, a més,

el clipeus adopta forma de làurea o corona de fulles i fruits de caràcter triomfal i escatològic. La

importància d'aquest canvi, la substitució de la imatge per un llenguatge heràldic en conjunció amb

la corona triomfal es va practicar fins al punt de crear sarcòfags on l'únic element visible i principal

són les armes distintives109. No menys important és l'epigrafia. A la banda de la capella de santa

Magdalena llegim: IACOBO ACARDONA CARDINALI / DIGNISSIMO PETRVS

ARCHIEPISCOPVS / TARRACONENSIS REGIVSQVE CANC / ELLARVS NEPOS ET

ALVMNVS / STATVENDVM CVRAVIT. -trad.: “al digníssim cardenal Jaume de Cardona; en

tingue cura d'erigir-ho el nebot i alumne Pere, arquebisbe de Tarragona i canceller regi”-. A la

banda de la capella de l'Anunciació: TIMBORI CARDONATI VESTALI / SANCTISSIMAE

ACQVE PI ISIMAE PE / TRVS ARCHIEP-VS TARRACONENSIS / AC REGIVS

CANCELLARIVS NEPOS / HAVD INGRATVS POSVIT -trad.: “a Timbor de Cardona, vestal

santíssima i tambe pia, ho col·loca el nebot no ingrat Pere arquebisbe de Tarragona i canceller

109 Op. cit., Cantera (1987) (pp. 213 i 217). 
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regi”-. Per últim, hi ha epígraf no visible a una banda del sepulcre X  P  S / A I  H  S B:  -X(ri)P(o)S

/ A I(e)H(u)S B segons Yeguas110. 

Al voltant de l'autoria Garriga esmenta com Xavier de Salas atribuí la obra a Damià Forment

“una de las obras de Forment mas lograda”111 malgrat altres propostes historiogràfiques que

defensaven la possibilitat de que sigui una peça importada donats els evidents italianismes del

cenotafi. Segons Salas, és Gómez Moreno qui l'any 1931112 és el primer en fer aquesta atribució

-amb reserves- i afegeix: Para quien conozca la obra de Forment y compare esta urna que

estudiamos con la que cobijó las cenizas del Comendador Lanuza en la capilla del castillo de

Alcaniz, no puede haber duda. Igual disposición, iguales angelillos e iguales grifos, igual diseno,

en una palabra: todo ello siguiendo inspiración y modelos que vinieron de Italia”113. Malgrat no

existeix cap document que lligui en causa estricte el cenotafi a la mà de l'escultor valencià,

l'atribució únicament es pot fer vers les analogies estilístiques i la comparativa dels elements

formals. Un dels motius són les semblances en la factura del sepulcre tarragoní envers el sepulcre ja

citat que Forment realitzà per a Juan de Lanuza al castell d'Alcanyís al voltant de 1537114. Tot i així,

Yeguas llista alguns dels motius -historiogràfics- i els compara amb altres obres del suposat autor:

l'ús de clipeus i garlandes amb àngels -fins i tot amb la figuració de cogombres en aquests- és un

element utilitzat per l'artista amb anterioritat; el cisellat de la decoració així com els dofins i els

grius recorden l'estil d'altres peces cabdals de l'artista com el magne retaule de Poblet115. En quant a

la cronologia l'estudiós citat es posiciona vers la possibilitat de que el sepulcre es realitzés entre

1525 i 1527 -fins i tot entre el 1526-27-. És a dir, abans del retaule de Poblet i època

110 Op. cit., Villanueva (1803-1852). Jaime Villanueva, Viage literario a las iglesias de Espana. vol. XX, 1821. 
Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia (pp. 22-23); Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 291). Traduccions 
extretes de: Op. cit., Yeguas (2000) (pp. 442-443 i notes 1025 i 1026). 

111 Op. cit., Garriga (1986) (pàg. 21).

112 Op. cit., Moreno (1931) (pàg. 30) “algún colaborador italiano, si no corrió a cargo de Forment, produjo el 
sepulcro del cardenal don Jaime de Cardona, hacia 1530, que esta en la catedral de Tarragona, sin mas figuras 
que unos leones alados en las esquinas y ninos teniendo escudos de armas dentro de coronas de fruta, exactamente
como lo de Poblet todo”. 

113 Salas (1941-1943). Xavier de Salas, “Escultores renacientes en el levante espanol”. En: Anales y Boletín de los 
Museos de Arte de Barcelona, I-2, 1942. pp. 35-87. “...mientras que Gómez Moreno, con su habitual agudeza, lo 
emparentó con las obras de Forment, buscando semejanzas en el retablo de Poblet”. (cita del text i citat de la nota: 
pàg. 86). 

114 Vegis: Cid (1957). Carlos Cid, “El sepulcro de don Juan de Lanuza en la iglesia del castillo de Alcaniz”. En: 
Seminario de arte aragones, 7-9, 1957.  pp. 89-119; Morte (2013). Mª Carmen Morte, “El sepulcro renacentista de 
Juan de Lanuza, Virrey de Aragón, Comendador Mayor de Alcaniz y Gran Maestre de la Orden de Montesa”. En: 
Ars & Renovatio, I, 2013. pp. 60-108. (pàg. 80). 

115 Alhora, pressuposa la intervenció de col·laboradors com Enric de Borgonya, se'l coneix treballant a Poblet i l'any 
1536 en l'arc que rodeja el sepulcre de Pere de Cardona. En aquest línia, Yeguas esmenta “Segurament Enric de 
Borgonya estaria a Tarragona executant el sepulcre de Pere de Cardona aprofitant la seva presència en l'obra del 
retaule de Poblet, i així es manifesta en les afinitats estilístiques que hi ha entre la part del basament del monument
funerari i el retaule pobletà, sobretot en les testes angèliques i les seves ales”. Ibíd., Yeguas (2000) (pp. 447-448). 
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documentalment quasi erma sobre l'escultor i pocs anys abans de la defunció del comitent116.

Sens dubte, el gust evidentment classicitzant del treball amb una factura curosa en el tallat i

l'harmonia i sobrietat formal del conjunt atorga al sepulcre la qualitat de ser una de les obres més

reeixides de la seva època i, per descomptat, de l'escultura funerària en general. La seva fortuna és

evident quan, tot i ser el primer treball de caire humanístic a Tarragona, una obra que lliga amb el

caràcter i inquietuds de Pere de Cardona tant com, podem creure -i dubtar també-, amb l'estil i

ambició de Damià Forment, serà un model a imitar en els anys consegüents a la mateixa seu, com es

veurà més endavant, i lloat per la historiografia posterior. Tot i que resten dubtes per resoldre,

l'estudi i les proves formals recolzades en l'estudi analític i crític apunten cap a una proposa

d'autoria i cronologia que podem creure ben enfilat. Tot i així, malgrat no haver-hi documentació

autènticament resolutiva vers alguns aspectes, a ningú escapa les virtuts de la peça, la senzillesa del

treball no va renyida, més aviat al contrari, vers la iconografia i simbologia del treball, elements

classicitzants de caràcter funerari es despleguen tant en els petits detalls, com les màscares i dofins,

com en els imponents grius de les cantonades. La tipologia, model esmentat com un dels més

exclusius i alhora complexes de la recuperació clàssica ha sigut assolit amb fortuna, però també

intel·lectual sent, en opinió de Cantera: “el sepulcro mas sobresaliente que poseemos en Espana de

este tipo”117. 

Relacions i atribucions formentianes (1/3). El sepulcre de Joan de Soldevilla (c.a. 1532) a 

l'església de Santa Tecla a Tarragona.

A l'església de Santa Tecla, en un estat de conservació malauradament deplorable es

conserva un fragmentat sepulcre d'alabastre crear per acollir les despulles de l'ardiaca de Sant

Fructuós, Joan de Soldevilla (†1502)118 [imatge 20]. En tipologia, consta d'un sarcòfag adossat al

mur i elevat119 en referència al punt visual de l'espectador, sostingut gràcies a tres mènsules i amb la

figura del jacent al damunt de la tapa lleugerament inclinada i emmarcat per fragments de grotescos

a la paret del fons. Per parts, dues de les mènsules, les laterals, tenen prefigurats cadascuna un griu

amb cos -i potes segurament- de lleó i ales d'àliga -pressuposem que el cap també pertanyia al d'un

au malgrat no conservar-ne la testa-. La justificació simbòlica significant és coneguda, els grius ja

116 Op. cit., Yeguas (2000) (pp. 450-451). Defensa el document trobat per Morera en el qual es coneix la defunció de 
Pere de Cardona l'any 1530 i com aquest “e fesa de soterrar e possar en la sepultura / per diy senyor novament 
feta, en les capelles so en lo / mig de aquelles per lo dit senyor Archebisbe fetes / en dita seu”. En: Morera (1904). 
Emili Morera, Memoria o descripción histórico-artística de la santa Iglesia catedral de Tarragona desde su 
fundación hasta nuestros dias. Tarragona: F. Aris e hijo. (pàg. 66). 

117 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 99). 

118 El seu mal estat es podria explicar degut a que el sepulcre va ser mogut, ja que en els seus inicis podria haver estat 
col·locat a la capella de la Verge del Claustre on va esclatar una bomba que enfonsà la cúpula l'any 1811. En: Vilaró
(1960). Joan Serra i Vilaró, Santa Tecla la Vieja. Tarragona: Real Sociedad Arquelógica Tarraconense. (pp. 204-
205). També a: Op. cit., Yeguas (2000) (pàg. 457 nota 1064). 

119 Un altres dels punts que porten a pensar en el seu trasllat del punt originari. 
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apareixen en els sepulcres d'època etrusca i romana

com a elements de guarda i protecció però també

associats, com els dofins, les górgones o les sirenes al

viatge de l'ànima en condició d'agents conductors i

psicompompics -un aspecte ja tractat en el sepulcre de

Pere de Cardona-120. La tradició els sol col·locar als

costats del llit o com a tinents de clipeus o símbols

identificadors. En les mènsules, des d'època medieval

la figuració recurrent són els lleons, simbòlicament,

són uns dels altres animals més recurrents per la seva

càrrega significant de protecció i guaita del difunt.

Doncs, podem pensar en els grius com un element que

barreja el significat tradicional del lleons però

adjuntant-hi un referent cultural més de caràcter

clàssic. El sarcòfag pròpiament dit consta d'una faixa

inferior gallonada amb una part central formada per tres plaques amb decoració grotesca les laterals

i la interior amb la inscripció; per úlrim, un fris vegetal recorre la part superior. Les plaques

decoratives, simètriques elles, consten de sengles mascares bufant un fullatge que remata amb la

figuració de caps de dofins en l'altre extrem. Ja s'ha parlat sobre la funció de guia dels dofins, d'altre

banda, la màscara d'arrel dionisíaca i el fullatge, que suposem de vinya, contenen en elles una

estreta relació amb els rituals pagans i, especialment mistèrics on es simulaven, en les orgies, la

unió en vida amb la divinitat a mode de simulacre del que ocorrerà un cop arribi la mort vertadera i

definitiva de l'ésser121. De forma clara i especial, l'epigrafia exalta les seves virtuts i caràcter

humanista així com la seva formació i home de lleis: [...] DOC/TOR IVRIVM [...] OPTIME

HVMANISSIMEQVE VIXIT ITA VT [...]122. A la tapa podem contemplar la figura del jacent, en

repòs amb, podem pensar, les mans en oració i abillat segons la seva condició de diaca, reposant el

cap sobre dos coixins i amb un gos als peus, un altre símbol de fidelitat, segurament a l'església i a

Déu, però també de protecció -com hem vist ja en el sepulcre del duc Ferran de Cardona. 

Joan de Soldevila va morir el 1502. La lògica duu a pensar que el sepulcre es va fer més tard, els

romanismes evidents tant en els aspectes formals com iconogràfics no els trobem en el territori en

cap sepulcre tret de les tombes importades. En aquest sentit, la figuració de certs elements, com la

faixa gallonada, el simbolisme i figuració vegetal i animal recorda, com apunta Yeguas, a Damià

120 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 217). 

121 Ibíd., Cantera (1987) (pp. 218-219). També, “Al delfin psicopompo de los paganos se anade otro significado 
escatológico en la iconografia cristiana, se convierte en el símbolo de Cristo al relacionarse con el episodio de 
Jonas i la ballena. [...] en uno de los emblemas de Alciato [In mortem praeproperam, emblema CLVI] dedicado a 
llorar la muerte de un joven amado, se decora el sepulcro con la cabeza de una gorgona y unos delfines, que 
«daran senal amarga de tu muerte»”. (pàg. 213)

122 Text complet a: Ibíd., Cantera (1987) (pàg. 291).
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Forment que podria haver sigut contractat per Francesc Soldevilla qui, segons la epigrafia, és el

contractant del sepulcre123. Potser inspirat per les promocions artístiques dutes a terme per Pere de

Cardona a la seu en les dates aproximades. Per tant, segons la documentació, la tomba volta l'any

1532, època en que Forment estava a Tarragona i també el seu company i col·laborador Enric de

Borgonya124. 

Tot i la qualitat indubtable del sepulcre gràcies a una factura de característiques

classicitzants i un interessant programa iconogràfic i decoratiu senzill però profund en l'àmbit

simbolico-funerari en la seva contemplació qualitativa, sincerament, em fa dubtar de la mà directa

de Damià Forment. És difícil -i gratuït- aventurar aquesta idea ja que la peça està en un estat que

poc marge deixa a la seva atenció i la documentació historiogràfica és pràcticament inexistent -per

el moment-. També, és cert, alguns elements són d'una factura digne de l'escultor valencià com els

relleus del sarcòfag als costats de l'epigrafia i certes formes en la figura del jacent com la caiguda

del robatge d'aquest amb certa tendència al naturalisme. Ara bé, d'altre banda, la senzilla i

simplicitat d'altres parts, especialment dels grius i el gos -de formes més medievals que modernes-

així com un reduccionisme quasi a l'anonimat anatòmic i fisonòmic del jacent125 i la pesadesa

general del bulto em duen inevitablement a pensar en col·laboradors, no si de tot el conjunt, però sí

de certes parts126. Estudis següents o nova documentació, espero, esclareixi l'assumpte. 

1.6. Espai, model i memòria. Les laudes dels abats vitalicis a la sala
capitular de Santes Creus. 

Un dels treballs més importants en l'àmbit laudatori és el de les tombes abacials de la sala

Capitular del Monestir de Santes Creus conegudes com els “abats mitrats”. En totes elles podem

observar l'abat identificat amb els elements dignataris del seu càrrec: mitra, bàcul, anell -si és

visible- i creu pectoral -no en tots els casos-127. De les set tombes, totes corresponen a abats vitalicis

amb excepció de la primera la del bisbe lleidatà Andreu de Vellergia i pertanyent al segle anterior.

El càrrec va deixar de ser vitalici al segle XVII per tant entenem que aquesta pràctica s'aturi amb la

última de la llista següent: llevant la del ja esmentat Andre de Vellergia-; quatre pertanyen al segle

123 HOC SEPVLCRVM SIBI FACIEN CV / RAVIT FRANCISVS DE SOLDEVILA. Personatge que, entre d'altres 
coses, fou abat de Sant Feliu de Girona, ardiaca de Sant Fructuós i hospitaler de la seu tarragonina. Op. cit., Yeguas 
(2000) (pp. 457-458). 

124 Ibíd., Yeguas (2000) (pàg. 460). 

125 Aquest efecte, pel seu costat, és comprensible si el sepulcre va ser encarregat 30 anys després de la mort de Joan de 
Soldevila. Ara bé, si que la factura denota una qualitat més aviat pràctica deixant de banda el realisme del rostre. 

126 Sincerament, en la meva humil opinió, no veig pràcticament en res la mà directa de Forment. El taller de l'escultor 
esmentat tenia col·laboradors de qualitat suficient per efectuar les parts més notables -Juan de Liceyre o Enric de 
Borgonya-, com els grotescos del sarcòfag, que, tot i així, tampoc arriben a l'excel·lència.

127 També tractat a: Op. cit., Ortiz (2015) (pp. 342-343). 
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XVI, són les Pedro de Mendoza (†1519), Bernadí Tolrà (†1534), Jaume Valls (†1560) i Jeroni

Contijoc (†1593)-. Les dues últimes, les de Pere Noguers (†1608) i Jaume Carnisser (†1619),

aquest, l'últim abat vitalici pertanyen al segle XVII. [imatges 21/22/23/24/25/26/27]

21. Bisbe Andreu de Veregia
s.XIV.

22. Abat Pedro de Mendoza
(1479-1519)

23. Abat de Bernadí Tolrà 
(1519-1534)

24. Abat Jaume Valls 
(1534-1560)

25. Abat Jeroni Contijoc 
(1560-1593)

26. Abat Pere Noguers 
(1593-1608)

27. Abat Jaume Carnisser
(1608-1619)
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Aquestes laudes segueixen el model tipològic més recurrent: forma rectangular amb l'epitafi

incís en el fris perimetral. A dins s'encabeix la figura del jacent en un relleu molt baix i amb el cap

reposant en un coixí i sostenint el bàcul entre els braços. Alguns presenten una visió totalment

frontal excepte les dues primeres del segle XVI [imatges 22 i 23] les quals, en una postura més

reeixida tècnicament, tenen el cap lleugerament torçat cap a la esquerra i cap avall en una ben

assolida sensació de naturalitat i gravidesa. Com així ho destaca Garriga128, les dues primeres laudes

d'abats, resolutivament són les més aconseguides del conjunt, el cisellat és atent i curós en les

formes i gaudeixen d'un detallisme notable en les arrugues del robatge mentre que volumètricament

tenen un relleu més pronunciat i mòrbid -especialment la de Bernadí Tolrà-. En comparació, tot i

que en nivells diferents, totes és destaquen per un stiacciato més pla i pràctic, especialment la del

segle XIV amb un relleu molt suau i formes esquemàtiques. En qualitat, llevat de les dues tombes ja

esmentades del segle XVI, la de l'abat Pere Noguers (†1608) [omatge 26] segurament ja realitzada

al segle XVII o potser a finals del segle anterior sembla seguir una tècnica inspirada en les anteriors

apropant-se gràcies a una atenció més cuitosa en l'execució del robatge a la manera naturalista

atorgant un realisme més vívid i creïble al conjunt que no pas les laudes dels dos abats anteriors a

ell. Tot i així, la lauda de Jeroni Contijoc (†1593) [imatge 25] -segons el meu parer- es destaca per

ser una peça amb un cisellat molt precís i realista però, si ens fixem en certs detalls com el rostre

-llaurat, execució i posició- però especialment en la part inferior del robatge, el resultat segueix

sent, en resum, visiblement esquemàtic i basat en la puresa simètrica i les formes seriades, efecte

reforçat pels plecs a base d'onades. A excepció del bàcul, fins i tot les arrugues del rostre són

idèntiques en cada costat de la cara. En canvi, la de Pere Noguers -tot i així, lluny en qualitat de les

dues primeres-, hi ha una subtil torsió del cos, el robatge varia, els plecs són canviants. El

naturalisme, al cap i a la fi, és aquesta imperfecció amb sentit absolut si s'atenen a les forces del pes

i la gravetat. En conjunt, la sala de capitular de Santes Creus, sense un gran desplegament

iconogràfic i gens sumptuari, s'assoleix una capitalització i mediatització de caràcter seriat i

mecànic de la mort i la memòria. Totes les laudes, en els aspectes identificatius i visuals, són

idèntiques si deixem de banda els formalismes tècniques del cisellat. La mort, presència allunyada

en favor de la memòria, recorre als mecanismes objectuals i identificadors com a mètode per

destacar les figures dignatàries; les epigrafies i els escuts són els únics elements que distingeixen en

la pràctica unes de les altres. El càrrec, el servei en vida els ha seguit rere la mort. Foren abats

vitalicis i, en certa manera, despersonalitzats per obligació a l'ús de les formes, abats vitalicis ho

seran per sempre. 

128 Op. cit., Garriga (1986) (pàg. 42). 
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Relacions i atribucions formentianes (2/3). La lauda sepulcral de Bernadí Tolrà a Santes

Creus. 

De les tombes abacials esmentades, per la seva fortuna en l'elaboració, la de Bernadí Tolrà

s'en destaca per damunt de les altres per la seva qualitat formal. La ja esmentada asimetria de

formes -pràctica divergent de la mecànica figurativa laudatòria-; la originalitat de l'execució del

robatge amb una pesadesa i uns plecs naturalistes; la singularitat del rostre i la senzillesa i puresa

del conjunt denoten la mà d'un escultor tècnicament elevat a la resta. De fet, aquesta lauda guarda

una estreta relació amb la lauda de l'abat Domènec Porta conservada a la sala capitular del monestir

de Poblet i executada vora l'any 1527 [imatge 28] i que, documentalment129, es prova que pertany a

la mà de l'escultor Damià Forment130. En comparació, l'anàlisi de les dues laudes denota evidències

anàlogues: l'hàbit gruixut i ample de llargues mànigues i la caiguda d'aquest, el vinclat del rostre, la

posició del bàcul i els baixos relleus decoratius que decoren la part superior de la lauda en la de

Domènec Porta i en el coixí en el cas de l'abat Tolrà. Malgrat el desgast i destrossa de la lauda de

l'abat pobletà, en factura, ambdues obres s'aproximen ostensiblement. Tot i així, sense proves

documentals i basant-nos únicament en les relacions tècniques i els paral·lelismes evidents, anar

més enllà de l'atribució és feina arriscada. 

Relacions i atribucions formentianes (3/3). Embolcall per al sepulcre de Jaume II i Blanca

d'Anjou a Santes Creus. 

Jaume II rei de la Corona d'Aragó rere la seva mort ocorreguda l'any 1327 i enterrat

provisionalment al convent de Sant Francesc de Barcelona, finalment, les seves restes van ser

traslladades a Santes Creus l'any 1410131. En aquest moviment, es va trobar que el fèretre no

s'encabia a l'urna de pedra i va restar sense finalitzar durant tot el segle XV. Aquest fet explicaria

129 Salas (1928). Damià Forment [...] “venie de Pobblet ahon feye una sepultura per lo abat Porta” En: Xavier de 
Salas, “Damià Forment i el monestir de Poblet. Addicions i rectificacions”. En: Estudis Universitaris Catalans, 
XIII. pp. 445-484 (apèndix XXXI). A partir de i per a més informació: Op. cit., Yeguas (2000) (pp. 387-388). 
Domènec Porta fou abat perpetu pobletà fins al dia de la seva mort ocorreguda l'any 1526, doctor en sagrada 
teologia i catedràtic de la universitat de Lleida. 

130 L'any que contractà la realització del retaule de Poblet. 

131 Actualment es troba al presbiteri de l'església. 
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que, possiblement a finals del primer terç del

segle XVI (c.a. 1530-1535)132 es realitzés un

embolcall al voltant del sepulcre medieval del

rei i la reina consort [imatge 29]. El conjunt de

gust modern consta de dos frisos laterals i un

plafó davanter. Tots ells amb relleus de diversa

índole; grius, monstres, figures híbrides entre

humans i animals decoren els frisos laterals

mentre que al plafó podem observar decoració

vegetal i animal de caràcter fantàstic vorejant un

medalló central gallonat i sengles escuts

heràldics representatius de les cases dels difunts

a la part superior. Finalment, al mode a

candelieri dos caps de putti alats capitanegen un

rest que cau amb la figuració d'objectes

simbòlics que remeten a la passió de Crist i les

arma christi. [imatge 30] Línies amunt s'ha

escrit ja al respecte del simbolisme de certs

elements figuratius com els grius o els dofins

-veure sepulcre de Pere de Cardona-; tanmateix,

certs elements de caràcter grotesc poden tindre

relació o no amb els rituals dionisíacs i per tant,

en l'àmbit funerari però sense relació forçada, la

decoració de caràcter classicitzant sovint no té

un significat simbòlic més enllà del propi tret

estilístic i el seu accent innovador. D'altre

banda, les arma christi un element que, en

l'àmbit funerari de manera general sol anar

lligat a escenes de la passió però també, com en

aquest cas, apareixen aïllats podrien significar

“un tema de tipo simbólico. Cada padecimiento

sufrido por Cristo es indicado por el objeto que

lo causó. Pero tambien todos y cada uno de

ellos representan la victoria sobre la Muerte y

el Pecado que significa la Redención, alcanzada gracias a la Pasión de Cristo. Los instrumentos de

martirio y de humiliación adoptan pues, un caracter emblematico y se convierten en elementos

132 Martinell però apuntà que “les peces postisses revelen haver estat treballades a mitjan del segle XVI”. En: 
Martinell   (1929). Cèsar Martinell, El monestir de Santes Creus. (col·lecció Sant Jordi d'art cristià vol. 7-8). 
Barcelona: Barcino. (pàg. 192). 
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triunfales”133. La comparativa d'aquestes figures: els grius,  els híbrids i animals i els busts femenins

del repertori grotesc i la pròpia tècnica estan servits per a ser relacionats amb l'obra de Damià

Forment i el seu taller, especialment si es realitza aquest exercici amb el sepulcre de Pere de

Cardona i el retaule de Poblet on s'observen paral·lelismes positius malgrat la manca de

documentació relacional específica que afirmi aquesta atribució amb rotunditat134.

1.7. “Hibridacions”. Mausoleu de Guillem Ramon Boïl (c.1532) a la
capella de l'Esperança de la Catedral de Girona.

Guillem Ramon Boïl fou bisbe de la catedral de Girona entre els anys 1508 i 1532. Figura

que dugué una vida intensa i, fins i tot, podríem dir apassionant. Fou nomenat bisbe de Girona el

1508 i va viatjar a Roma comissionat pel rei d'Aragó a la Cúria Romana fins l'any 1527 quan va

decidir tornar per mar amb la mala fortuna de que va ser segrestat per pirates francesos i estigué

captiu a Marsella durant 7 mesos fins que va ser rescatat per fer entrada solemne a Girona el 12 de

juliol de 1528. Des d'aquesta data fins a la seva mort, Boïl va ocupar el bisbat de la catedral

gironina, temps en el qual procurà diverses reformes del temple i al palau episcopal però sobretot

tingué el desig de deixar una gran obra que perpetués la seva memòria i la seva vinculació amb la

catedral. Per aquest motiu, l'any 1531 va demanar permís per erigir una capella dedicada a la Mare

de Déu del Claustre135 amb dret a sepultura136. A inicis del seu últim any es resolgué construir la

capella -actualment coneguda com a capella de l'Esperança o Nostra Senyora de l'Esperança-137. Tret

d'algunes característiques de com s'havia de fer la capella i que havia d'incloure poca cosa més

sabem al respecte. El que sí sabem però, és que Boïl va morir endeutat i amb pocs diners i se'l va

sebollir al paviment sense que el seu sepulcre estigués fet138. Es creu que la construcció i finalització

133 Op. cit., Cantera (1987) (pp. 169-170). 

134 Exercici comparatiu realitzat per: Op. cit., Yeguas (2000) (pàg. 467). De fet, les analogies de les laudes comentades 
anteriorment -i, s'entén, de Bernadí Tolrà- és dels pocs nexes d'unió de Forment i el seu taller amb Santes Creus a 
finals de l'últim terç principis del segon. En aquest assumpte, diversos articles de Eufemià Fort per a Collectanea de
Santes Creus són una font al respecte. En destaco: Fort (1958). Eufemià Fort i Cogul, L'abat de Santes Creus fra 
Bernadí Tolrà i el proces contra l'abat Caixal de Poblet. En: Collectanea de Santes Creus, 2; Ibíd., Fort (1976) El 
monestir de Santes Creus: vuit segles d'història i d'exemplaritat. En: Collectanea de Santes Creus, 5. Santes Creus: 
Amics de Santes Creus. 

135 L'altar però, estava presidit per la imatge de la Verge de Bellull. 

136 De fet, la capella es va assolir reconvertint una sala situada entre la sala capitular i el claustre.

137  Per a informació vers la biografia de l'autor he pogut consultar: Roig i Jalpí (1678). Joan Gaspar Roig i Jalpí, 
Resumen historial de las grandezas y antiguedades de la Ciudad de Gerona... Barcelona: Jacinto Andreu (impr). 
(pp. 297-298); Op. cit., Villanueva (1803-1852). Jaime Villanueva, Viage literario a las iglesias de Espana. 
vol.XIV. Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia (pp. 62-73); Marquès Casanovas (1993). Jaume 
Marquès Casanovas, “El Bisbe de Girona Guillem Boil i el seu mausoleu”. En: Annals de l'Institut d'Estudis 
Gironins, 32, 1992-1993, pp. 65-77; Op. cit., Yeguas (2000) (pp. 314-317). 

138 “Y murió [...], tan pobre como cargado de deudas, por cuya razon solo se le hizo funeral mediano sin capell ardent 
[...] Su cuerpo se depositó interinamente en el pavimento delante del altar de dicha capilla, de donde los anos 
siguientes se trasladó a un sepulcro de marmol al lado del evangelio de la misma. [...] Yo no dudo que los de su 

44



l'Escultura sepulcral en terres catalanes al segle XVI
Treball Final de Màster / Universitat de Girona

Albert Juárez Díaz (u1910709)

del sepulcre es deu a la família del bisbe, especialment a tres dels seus nebots els quals eren

canonges de la catedral.

Vers el sepulcre, aquest es forma per un arcosoli obert a l'esquerra de la capella, emmarcat

arquitectònicament per columnes corínties i recolzat sobre un basament acabat en cornisa [imatge

31]. El cim del sepulcre està rematat per un

frontó trilobulat amb la representació en relleu

del Déu Pare el qual sosté el món amb l'esquerra

i beneïx amb la dreta en “uno de los motivos mas

frecuentes en los monumentos funerarios

murales, en los que constituyen uno de los temas

preferidos para decorar el remate. [...] el Padre

Eterno ocupa el lugar mas elevado del sepulcro,

no solamente a razón de su jerarquía, sino con el

fin de indicar su presencia en las esferas

superiores, en el universo celestial”139.   

En detall. El sepulcre s'inicia amb un basament

exempt de decoració. Seguidament, arrenca la

cavitat de l'arcosoli on es situa el sepulcre del

jacent. Aquest està emmarcat per dues pilastres

que acaben en un arc rebaixat amb dos jocs de

volutes penjants a l'intradós. La volta està

ornamentada amb un artesonat seriat de motiu

vegetal. A la part superior de l'arc, s'omplen els

espais del carcanyol amb dos medallons, un a cada banda d'on únicament conservem un que, ben

segurament, representa a Sant Pau i l'altre, tot i que destruït, es creu que podria ser un Sant Pere.

Seguidament, entre l'arquitrau i la cornisa del frontó corre un fris ornat amb motius vegetals. Tot

aquest sistema queda subjectat arquitectònicament per les ja mencionades columnes corínties

estriades i amb fust decorat amb motius fitomòrfics a la part inferior i coronats per sengles àngels

acroteris a la part superior. A l'interior de l'arcosoli trobem el  sarcòfag el qual s'eleva lleugerament

gràcies a unes urpes amb forma de lleó i en la tapa d'aquest apareix representat el jacent reposant

amb els peus creuats i recolzant el cap en la seva ma dreta la qual duu el segell episcopal [imatge

32]. Va vestit de pontifical, duu casulla, mitra i escapulari. Al frontal de l'urna sepulcral trobem

l'epitafi llatí inserit en una tabula ansata en mètric de dos dístics elegíacs de caràcter clàssic: ECCE

BOIL STIRPE NATUS NOBILIQUE GUILLELMUS AMENA PATRIA VALENCIA REGNI HIC

familia cuidaron de construirlo conforme al merito del Prelado. Lo cierto es que no hay en esta Catedral otra pieza
que le aventaje en gusto”. En: Ibíd., Villanueva (1803-1852) (pp. 71-72). 

139 Op. cit., Cantera (1987) (pàg.146). 
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PASTOR VIXI PER TOT DISCRIMINA RERUM UT REQUIESCAM; BONE VIATOR; ORA M

D XXX II -trad.:“Sóc Guillem, nascut de la noble nissaga de Boïl i / de l'amena pàtria del regne de

València. / Essent pastor aquí vaig viure i passar per nombrosos treballs. / Prega pel meu repòs,

bon pelegrí / 1532”140-. Finalment, a la paret de l'interior de l'arcosoli hi ha una lleu cornisa on hi

apareix representat l'escut d'armes del prelat sostingut per dos àngels nuus; aquest representa un

escut quarterat on es representa sengles castells amb tres homenatges en dos dels quarts i en els

altres es repeteix un bou com correspon al cognom patern; tot ell està timbrat amb una mitra. 

En anàlisi, la tomba del Bisbe Boïl no presenta un programa iconogràfic intens sinó més

aviat auster. Es destaca, però, l'evasió d'elements simbològics i iconogràfics cristians tret del Pare

Etern al frontó i els petits medallons dels carcanyols. Tanmateix, no és pot asseverar que sigui una

obra representativa dels preceptes renaixentistes del que s'extreu, que aquells elements

identificables al nou estil siguin eminentment pràctics i visuals que no pas ideològics. Garriga141

considera que, tant en la configuració arquitectònica com en l'anàlisi dels elements, seria arriscat

atribuir-li significants humanistes madurs. Cert és, que hi han elements clàssics com la

versemblança o reminiscència al tipus arc de triomf, els putti, els motius fitomòrfics, els grotescos

de l'arrencada de la columna, el fris, la forma del sarcòfag i la forma ansata on s'encabeix l'epitafi.

Tot i així, semblen elements d'importació visual no reflexivament clàssic, és a dir, elements copiats

sense cap base profundament o deliberadament compreses de caràcter humanístic. En la línia

d'aquesta argumentació, podríem considerar que la tomba del bisbe Boïl és clarament una sepulcre

amb hibridacions: manté l'aire goticitzant de les tombes murals amb la inclusió d'elements italians.

140 En: Garriga (1986b). Joaquim Garriga, “Tapa del sarcòfag de Guillem Ramon de Boil”. En: Thesaurus, l'art als 
Bisbats de Catalunya: 1000-1800. Barcelona: Fundacio Caixa de Pensions. pp.249-250. (pàg.249).

141 Op. cit., Carbonell (1926) (pàg. 146); Op. cit., Garriga (1986) (pàg. 44).

46

32.Sepulcre de Guillem Ramon Boïl (1532. Catedral de Girona)[detall jacent]



l'Escultura sepulcral en terres catalanes al segle XVI
Treball Final de Màster / Universitat de Girona

Albert Juárez Díaz (u1910709)

Tanmateix, li devem importància i mèrit per ser un dels primers sepulcres que inclou formes de la

tradició clàssica de manera més evident a Catalunya en al primer terç de segle. Aquest fet es pogué

donar possiblement gràcies als viatges que Guillem Ramon Boïl efectuà a Roma especulant vers

una presa d'idees com la nova tipologia sepulcral tipus arc de triomf. Entenent que, aquesta

suggestió renaixentista del sepulcre podria venir donada per una comprensió parcial no completa

del bisbe Boïl envers la nova tipologia sepulcral. Sigui com sigui, ens trobem amb una qüestió de

complexa resolució. Personalment, no optaria per qualificar la peça com la obra d'un autor que

barreja estils, penso, més aviat, que és un autor -o taller- iniciat en les noves formes sense acabar

d'entendre la complexitat i profunditat intel·lectual que existeix rere l'art humanístic -proporcions,

mesures, ordres, etc-. En realitat, em resulta complexe trobar elements a identificar com gòtics, veig

més un estil que qualificaria com classicisme embrionari o sense assimilar. Utilitzo la terminologia

“híbrid” per la força historiogràfica, però, en la meva humil opinió, únicament l'arcosoli recorda

l'estil tradicional, i, de fet, és més una pràctica o solució que no pas una característica inherent a un

estil.

Prou val en observar el caràcter italianitzant de l'estructura del sepulcre com les columnes, l'epitafi,

el basament i el frontó i les posem en contrast amb el vívid realisme de del rostre del jacent, un fet

que també contrasta amb la d'una postura moderna142. Una figura que, precisament, guarda severes

reminiscències a les jacents col·locades a les tombes bessones dels cardenals Ascanio Sforza i

Girolamo Basso della Rovere (1505-1507, Roma, església de Santa Maria del Popolo) i per on

podríem especular si el bisbe Boïl les va poder observar i en va extreure el disseny per a que el

realitzés un possible escultor autòcton. En aquest sentit, Cantera143 opina que el sepulcre del bisbe

Boïl és conseqüència de les dues tombes romanes mencionades, especialment la d'Ascanio ja que la

postura del cos és idèntica: descansant de costat sobre els seus sepulcres, els finats apareixen

doblegant els genolls per creuar un peu per sobre de l'altre i recolzen el cap sobre la mà dreta la qual

descansa sobre un coixí mentre que l'esquerra reposa plàcidament per sota del ventre. Tot i els

elements anàlegs en la postura del jacent d'origen clàssic i difós a Itàlia durant el segle XVI,

Garriga144 esmenta que aquesta tipologia ja es troba en tombes hispàniques d'estil gòtic en el segle

XV i, per tant, no podem resoldre si és una idea importada o una continuïtat tradicional. 

Tot i el llenguatge decoratiu i formal de caràcter clàssic, en profunditat, és una tomba que

segueix, en plànol tipològic, els models d'enterrament de la tradició més propera geogràficament.

Aquest caràcter híbrid del sepulcre -arcosoli excavat - arc triomfal adossat- encara es fa més evident

142 Yeguas, en recolzament a les idees anteriors del caràcter híbrid de la peça esmenta la possibilitat de dos autors 
diferents, un encarregat de l'estructura, un escultor “educat en les formes medievals i que s'estava obrint cap a la 
decoració renaixentista, un autor hispànic o nòrdic que tambe hauria portat a terme: el relleu del Deu pare, i els 
sants Pere i Pau dels carcanyols de l'arcada” i un segon autor, com es veurà més endavant, encarregat de la figura 
dle jacent. En: Yeguas (2000) (pàg. 320). 

143 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 132).   

144 Op. cit., Garriga (1986) (pàg. 249).
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si es compara amb les tombes coetànies i importades -tractades al capítol següent- d'estil

renaixentista comprés com són les de Joan d'Aragó (1509. Abadia de Montserrat), Ramon III Folc

de Cardona-Anglesola (1522-25. Bellpuig d'Urgell), Bernat de Vilamarí (1517-18. Abadia de

Montserrat) i el de Jeroni Descoll (1536. Museu Diocesà de Barcelona). A més, en comparativa, es

destaca l'aspecte seré i plàcid -adormides- de les figures jacents de les tombes importades en fort

contrast al vívid impressionisme del rostre del bisbe Boïl el qual se'ns presenta no com una figura

dormida, sinó com la representació mateixa d'un home mort; fet que sobta si ho comparem amb la

posició recolzada del cos sencer. Per últim, al respecte d'aquesta figura, Yeguas presenta una

possibilitat d'autoria creient que la figura del jacent, en les seves diferències formals i estilístiques

envers la resta del conjunt, pugui ser una peça de factura aliena a la resta del sepulcre i, fins i tot,

per mà italiana. Per tant, una importació, i com a nom proposa que aquesta pogués haver sigut

creada en l'entorn de l'escultor milanès Agostino Busti, conegut com el Bambaia. Un artista de

doble formació llombardo-romana al qual se li atribueixen un parell de figures sepulcral semi-

jacents que s'aproximen en forma i estil a la del cas gironí. Aquestes obres són: la figura jacent del

canonge Giovanni Maria Tosi (c.a.1530. Museu San Fedele, provinent de l'església de Santa Maria

della Scala, Milà) [imatge 33] i la figura jacent del sepulcre de Marino Caracciolo (1538-1542.

Catedral de Milà) [imatge 34]. Comparativament, hi han diversos elements de semblança interessant

i a tenir en compte com la disposició del cos; el drapejat arrapat i amb la sensació d'estar moll; les

arrugues de la màniga; la mitra i fins i tot la fisonomia on podem observar una cara arrugada i

enfonsada amb els óssos marcats i les conques oculars fortament ressaltades. 
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Concloent, tot i els dubtes presents, la delicadesa i curat en la talla, la voluntat de renovació

estilística i l'evolució formal en alguns aspectes, especialment els decoratius connoten el conjunt

d'un interès singular en el context de l'escultura catalana del primer terç del segle XVI i ens ajuda a

entendre com rere experimentació i lleugeres incursions, amb algunes idees ja en avançat

madurament, es començaven a assimilar de forma més visual que no pas intel·lectual però, els

preceptes humanistes i els seus corresponents formalismes de traducció artística [imatge 35]. 
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1.8. Un artista italià. La lauda sepulcral de l'ardiaca Lluís Desplà i
d'Oms (1539) a la sala capitular de la Catedral de Barcelona.

Lluís Desplà fou conegut pel seu càrrec d'ardiaca major de la Catedral de Barcelona i, com a

diputat eclesiàstic, fou nomenat President de la Diputació del General de Catalunya durant el trienni

de 1506-09. Va néixer l'any 1444 -o inicis de 1445- en el si d'una família d'oligarques barcelonins i

descendent de la branca senyorial d'Alella. En el mateix any de1470 va ser nomenat per al ja

esmentat càrrec d'ardiaca major de la seu de Barcelona i es creu que fins al 1474 residí a Roma. En

la seva tornada va prendre possessió dels càrrecs atorgats com sotscabiscol d'Elna i beneficiat de

Castelló d'Empúries-. Durant el primer quart del segle XVI va dur la rectoria de diverses esglésies

com la dels Sants Just i Pastor de Barcelona i de pobles com Alella i Argentona145. 

En diverses fonts es destaca el fort caràcter del nostre protagonista, sobretot per la seva intervenció

constant en els assumptes eclesiàstics, és coneguda la seva oposició a negar-se a acceptar les

contribucions que l'església havia d'atorgar i que truncaren, en certa manera, la seva carrera al tindre

diversos confrontaments especialment amb Ferran II146. L'any 1491 va ser cridat per tractar al

respecte del redreçament de l'església en la ciutat de Barcelona però Lluís no volgué cooperar, fet

per el qual, podríem entendre que Ferran no l'escollís com a bisbe de Barcelona tot i que el Capítol

el va proposar l'any 1505. 

Desplà és considerat un humanista i un dels introductors de l'art renaixentista durant el cinc-cents,

especialment per les seva coneguda amistat amb Pere Miquel Carbonell; el seu paper en defensa de

la contractació d'Ordónez per a la realització del cor i el rerecor de la Catedral de Barcelona; la seva

afició a col·leccionar antiguitats d'entre les quals es destaca un sepulcre romà amb escenes de

caceres i diverses làpides amb inscripcions147 i, com a últim exemple, per les reformes amb models

“a la romana” que dugué a terme especialment a la seva residència a Barcelona i que avui en dia

encara es coneix com la Casa de l'Ardiaca. D'altre banda, va dur a terme diverses reformes en les

esglésies que tingué a càrrec, comissionat d'obres i peces de devoció i material litúrgic. Malgrat tot,

es pot constatar la seva relació amb el pintor Bartolomé Bermejo, fet que demostra que el seu gust

també va estar marcat pel comissariat d'obres d'estil tradicional148.

La lauda de Lluís Desplà, realitzada en marbre, va ser encarregada a l'escultor florentí

Girolamo Cristoforo l'any 1539 per Francesc Joan Gralla i Desplà, fill de la seva neboda Anna i de

Miquel Joan Gralla, per petició del canonge Guillem Ramon Desplà, nebot del nostre protagonista i

145 Sanpere (1974) Agustí Duran Sanpere, “Desplà i d'Oms, Lluís”. En: Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 6. 
Barcelona: Enciclopèdia catalana. (pàg. 189). 

146 Quesada (2012).  Francisco Ruíz Quesada, “Entre l’Hermon i la muntanya santa del salmista. Lluís Desplà a la 
Pietat de Bartolome Bermejo”. En: Retrotabularum, no2. pp. 55. (pp. 17-19)

147 Op. cit., Garriga (1986) (pàg. 27). 

148 Op. cit., Yeguas (2000) (pp. 187-188); Quesada (2012) (pp. 18-21 i 24-29). 
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Gabriel Portella, marmessor de l'ardiaca i prevere de la

Catedral de Barcelona. El contracte de la peça es firmà el

10 de març de l'any 1539 amb  magistrum Hyeronimum

Xristofol florentinum ymaginarium149 i per a la realització

de la lauda s'utilitzà un bloc de marbre dels que hi havien

enterrats davant la porta de la seu i comprats pel Capítol

per a la realització del cor [imatge 36].  

Formalment, la lauda consisteix en la representació de

cos sencer i frontal del jacent -en stiacciato- duent l'hàbit

canonical amb les mans creuades al davant i reposa el cap

sobre un coixí. Garriga destaca com Girolamo Cristoforo,

recordant potser els dissenys de làpides de la seva

florència natal com la realitzada en bronze per Ghiberti a

Leonardo Dati (c.1425/27) a Santa Maria Novella i

apunta: “optà per una solució elegant i sintètica,

impregnada d'un agut sentit de la simetria i conduïda

amb gran sensibilitat lineal. Els amplis camps de llum, la

suavitat quasi cal·ligràfica del relleu i la seva subtil

configuració geomètrica fan destacar el rostre enèrgic

del dignatari”150  [imatge 37] . 

Just als peus ens trobem l'epitafi en llatí que resa:

LVDOVICO DESPLANO ARCHIDI AC / CANONICO

BARCI PLV MVNERIBVS / STRENVE GESTIS ANNO

LV IN EC / CLESIA TRANSACTO MAXIMO OMNI /

VM LVCTV OBIIT VI FEBRVARII M / D XXIIII VIX A

LXXVIIII M II D X / F GRALLA ET DESPLANO

NEPOS / EX SORORE FACIENDVM CVRA151. Al

voltant, ens trobem una orla amb grotescos a candelieri amb diversos elements grafiats com

crateres, màscares i l'escut de l'ardiaca repetit fins a tres vegades -a l'inici, al centre i al final del

recorregut- És en aquest motiu on hi han diversos elements iconogràfics i d'estil que denoten un

149 Op. cit., Garriga (1986) (pp. 227-228, nota 122). Copio un fragment de la nota: “Die lune X dicti mensis Marcii 
anno predicto MDXXXVIIII. Capitula facta fideliter et iurata per ei intr venerabilem Guillermum Raymundum Dez 
pla canonicum et Gabrielem Portella presbiterum in Sede barchinonensis beneficiatum ex una, et magistrum 
Hyeronimum Xristofol florentinum ymaginarium partibus ex altera super fabrica cuiusdam petre januensis ad opus 
sepulcri Reverendi quondam domini Ludovico Deplano Archidiaconi majoris dicte sedis hoc pro ut in cedula. 
Testes hoc cedula”. 

150 Ibíd., Garriga (1986) (pàg. 117). 
151 La traducció següent pertany a: Yeguas (2000) (pàg. 189 nota 403): “Lluís Deplà va exercir molt activament 

d'ardiaca a mes de canonge de Barcelona, el millor negociant de tot va gestionar 55 anys l'Esglesia, 
lamentablement va morir el 6 de febrer del 1524, va viure 79 anys 2 mesos i 10 dies; el nebot Francesc Gralla i 
Desplà, acord amb la seva germana, tingueren cura de fer-ho”
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notable background al respecte de la

representació de certs símbols funeraris

[imatge 38]. D'entrada cal esmentar el

caràcter teòric de les dissertacions

següents ja que, tot i semblar motius

típics, una atenta mirada desvetlla una

iconografia certament complexa i

fabulosa. Els elements representats a les

bandes semblen tenir totes elles una

temàtica dionisíaca en la majoria dels

seus elements -fet que ja s'ha comentat

anteriorment amb el sepulcre de Pere de

Cardona-. El primer de tots és la cratera

-si la interpretem com a tal- el qual era

un instrument del culte dionisíac amb el

qual no únicament es feien libacions

sinó que tenia significats ambivalents.

Els neoplatònics per exemple, veien la

cratera com a símbol de la lligadura

carnal de l'ànima ja que, quan la psyche

procedent de l'esfera de les estrelles baixava al món a traves de la

porta de Càncer, es trobava amb la constel·lació de Cratera per on

s'emmetzinava l'ànima tancant-la en un cos mortal. Per un altre costat,

els Hermetistes veien la en la cratera com a símbol de la font divina

de la vida152. Més amunt trobem màscares; tot i ser un dels temes

preferits en l'àmbit decoratiu renaixentista i especialment en el camp

del grotesc, si es desitja, en l'àmbit funerari pren una significació

simbòlica concreta. La màscara, en un dels seus sentits més primaris

té un efecte apotropaic en relació a la imatge de la Gòrgona, la qual, a

la seva vegada té un element simbòlic del transit de les ànimes en la

religió òrfica153. La màscara dionisíaca, que té connexions evidents

amb la gorgònica com a saturica signa eren penjades per foragitar

amb el seu moviment els mals esperits. Algunes religions com

l'orfisme i més endavant els pitagòrics situaven aquestes éssers a las

portes del paradís el qual comença la lluna i on, en els ritus dionisíacs

s'intentava fer arribar l'ànima alliberant-la del cos humà mitjançant

152 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 220). 

153 Op. cit., Panofsky (1992) (pp. 17-18)
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una quantiosa ingesta de vi154. Més amunt,

quasi arribant al terç superior apareix una

figura femenina amb característiques

f i tomòr f iques amb dos an ima ls ,

segurament gossos, a cada costat. Tot i

que complexe d'interpretar -donat el

desgast de la peça- Cantera apunta a que

existeixen altres sepulcres on dos gossos s'alimenten d'un

arbre amb fruits al qual s'ha col·locat una màscara

dionisíaca simbolitzant, els gossos que mengen els fruits

a la participació de tot allò creant en la divinitat155. En la

part superior, en les cantonades, semblen observar-se

figures fabuloses tant del gust grostec sostenint -o que

tenen a sobre del cap- dos flamers. Dionís és un déu

estretament relacionat amb el foc, Esquil l'anomena “fill

del foc”; tanmateix, en el ritus dionisíac era habitual que

les bacants duguessin torxes. A més, simbòlicament els

flamers són un element recurrent en l'àmbit funerari i,

com les màscares, té un sentit clarament apotropaic. Per últim, queda un dels elements més

interessants de tots. A banda i banda del relleu superior, flanquejant l'escut central, trobem sengles

hipocamps [imatge 39]. Aquestes criatures marines híbrides entre peix i cavall en l'àmbit funerari

tenen, com els tritons o les sirenes, la funció de ser ajudes en la conducció de l'ànima cap a l'illa

dels benaventurats a través de l'oceà. Aquest viatge de l'ànima també esta present en la religió

òrfico-dionísiaca on l'oceà és un gran riu circular que separa l'hemisferi terrestre de l'hemisferi

supraterrenal. Com ja s'ha parlat, les figures mitològiques i fantàstiques, especialment marines,

ajudaven a l'ànima ha arribar-hi. Per tant, en la religió òrfica i en el culte dionisíac, l'hipocamp és un

ésser també present hi lligat a la idea de l'alliberació i el viatge de l'ànima156. Aquests ésser,

especialment són un tema recurrent en l'àmbit funerari clàssic i que podem trobar en els sepulcres

etruscs i més encara el tipus alat [imatge 40]. 

Al respecte del model en en fris a candelieri tinc una proposta d'origen que exposo amb

dubtes i reserves ja que és quelcom absolutament personal. Entre els anys 1481-1489 l'afamat

escultor llombard Tullio Romano, format segurament a un taller florentí durant diversos anys

154 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 222); Op. cit., Panofsky (1992) (pp. 33-35); Walter (2006). Otto Walter, Dioniso: 
mito y culto. Madrid: Siruela. (pp. 67 i ss.); Garcia (2001). César Garcia Alvarez, El simbolismo del grutesco 
renacentista. Leon: Universidad de Leon. (pp. 264-274). 

155 Ibíd., Cantera (1987) (pàg. 219). 

156 Jiménez (2008). Alícia Jiménez, Imagines Hibridae: Una aproximacion postcolonialista al estudio de las 
necropolis de la Betica. Madrid: CSIC, Departamiento de Historia Antigua y Arqueologia. (pàg. 121). 
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39.Girolamo Cristoforo, Lauda sepulcral de Lluís Desplà i d'Oms (1539. 

Catedral, Barcelona) [detall]

40.Sarcòfag etrusc. (198 a.C. act., Ny Carlsberg 

Glyptotek, Dinamarca.
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(Carona, Llombardia, 1435 - Venècia, 1515) va ser el cap

d'obres, arquitecte i escultor primat de l'església de Santa

Maria dei Miracoli a Venècia. Tullio, abans d'instal·lar-se a

Venècia però sobretot quan ja hi era allà, es va destacar per ser

un escultor especialitzat en tombes de tipologia romano-

triomfal com la d'Antonio Mocenigo (1476-81. Església dels

ss. Giovanni e Paolo, Venècia)157. Al llarg de la seva trajectòria,

el van seguir els seus dos fills, Tullio Lombardo (Pàdua,

1455/1460 – Venècia, 1532) i el seu germà menor, Antonio

Lombardo (Venècia 1458 – Venècia (?), 1516). Els dos

germans, juntament amb el seu pare van destacar també en

l'àmbit escultòric sepulcral i van treballar en la decoració de la

ja esmentada església de Santa Maria dei Miracoli juntament

amb un taller que treballà en massa. De Tullio en destaco la

tomba d'Andrea Vendramin (1489. Església dels ss. Giovanni e

Paolo, Venècia) on mostra un gust especial per la tipologia

clàssica combinat amb una atenta racionalitat del disseny

on ja es pot observar una atenció de l'artista en l'ús dels

grotescos i elements mitològics com les dues sirenes de

l'àtic [imatge 41]. De Santa Maria dei Miracoli em

centraré en la decoració a candelieri de les pilastres que

decoren l'arc triomfal d'accés a l'absis. El conjunt, que

conforma estilísticament una de les parts més singulars

del temple estan atribuïdes als fills Tullio i Antonio,

especialment al primer -l'escultor classicista més punyent

de la seva època a Venècia segons Huse i Wolters158. Els

grotescos, excel·lentment esculpits són mostra d'un

ventall d'elements fabulosos i éssers fantàstics de difícil

comparació: crateres, màscares, figures fitomòrfiques i

zoomòrfiques, híbrids, monstres i decoració vegetal.

Aquesta decoració denota una autonomia singular dels

fills Lombardo envers el seu pare i la influència d'autors

d'estil clàssic de la seva època: Desidero i Rossellino en

Florència; Donatello, Bellano i Mantegna en Pàdua i

autors llombards en Bèrgam. Tanmateix, l'estima per

157 Huse - Wolters (1993). Norbert Huse - Wolfgang Wolters. The art of Renaissance: Venice. Architecture, sculpture, 
and painting, 1460-1590. Chicago: The University of Chicago Press. (pp. 79-81; sobre la tomba especialment pp. 
142-144).

158 Ibíd., Huse - Wolters (1993) (pàg. 148). 
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41.Tullio Lombardo i taller, Sepulcre del doge

Andrea Vendramin (1489. Església dels ss.

Giovanni e Paolo, Venècia)

42a. (esq.) Girolamo Cristoforo, detall de la lauda

sepulcral de Lluís Desplà / 42b. (dre.) Tullio i

Antonio Lombardo (?), motius decoratius de

l'esglesia de Santa Maria dei Miracoli (1489.

Venècia)
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l'antiguitat i, sobretot la voluntat que demostren tenir els dos germans en fusionar-la amb elements

moderns sempre amb un esperit de respecte i voluntat de coneixement de l'antiguitat denota una

assimilació madurada de la idea de la represa dels models antics però no ja únicament com una

translació i imitació, sinó també amb una ferma voluntat d'innovar159. L'estudi d'aquest espai decorat

tan singular m'ha dut a pensar que el suposat creador de la tomba de Lluís Desplà, Girolamo

Cristoforo, per alguna via, va poder estudiar aquestes formes conscient de que, per proximitat, en

matèria d'escultura amb fonaments clàssics, la família Lombardo, destacava per sobre de la resta,

especialment en la decoració tipus grotesc com a marca personal160. 

Primer de tot és la distribució dels elements.

Com es pot observar linealment es destaquen

tres d'avall a d'alt: la cratera, la màscara

dionisíaca i el flamer. Aquesta correlació es

dona de la mateixa manera a la lauda de Lluís

Desplà; tot i que d'una manera molt més senzilla

i amb un estil escultòric molt diferent, hi han

semblances que criden especialment l'atenció

com per exemple la versemblança de la

representació de les flames en ambdós casos

[imatge 42a / 42b]. Malauradament, el desgast

d'algunes de les parts de la lauda no permet fer

un estudi comparatiu contundent al respecte. Tot

i així, hi ha un últim element que és on reforço

la meva hipòtesi. Ja he parlat més amunt dels hipocamps però haig de tornar-hi. Després d'estudiar

detingudament les característiques d'ambdues figures confrontades en la lauda de Lluís Desplà

constantment topava amb una mateixa peculiaritat que grinyolava: el cap no és el d'un cavall, més

aviat és el cap d'un ocell, com d'un griu amb cap plomat i bec. No he trobat, rere hores de cerca, cap

representació antiga d'un animal amb cos de peix -amb la cua enroscada-, potes de cavall, ales i cap

de griu. Únicament he trobat un i,

casualment, a les mateixes pilastres ja

esmentades [imatge 43]. Per últim, un

altre detall. Hi ha una llosa decorativa a

l'Hermitage atribuïda a Antonio

Lombardo i creat a Ferrara al 1508 on

es veuen sengles hipocamps enfrontats

amb la peculiaritat de que aquest duen

159 Luchs (1995). Alison Luchs, Tullio Lombardo and ideal portrait sculpture in Renaissance Venice, 1490-1530. 
Cambridge: Cambridge University Press. (pp. 33-36); Luchs (2009), Tullio Lombardo and Venetian High 
Renaissance sculpture. New Haven: Yale University Press. (pp. 22-25).

160 Op. cit., Huse - Wolters (1993) (pàg. 142).
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43.Tullio i Antonio Lombardo (?), motius decoratius de l'esglesia 

de Santa Maria dei Miracoli (1489. Venècia)

44.Antonio Lombardo, relleu amb rosassa i dos hipocamps (1508. Ferrara.

act. Hermitage Museum, Sant Petersburg)
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ales, un tret iconogràfic atípic en

les representacions en època del

renaixement [imatge 44]. En

resum, l'estudi de la imatgeria dels

Lombardo denota una exclusivitat

notable especialment en la creació

d'éssers fantàstics i híbrids. Per

tant , que un autor com el

desconegut Girolamo Cristoforo

demostri haver creat un ésser

fabu lós com e l que acabo

d'esmentar amb parts idèntiques és

molt coincident. La cronologia i la geogràfia trobo que és fiable, les característiques entre autors

també -escultors, àmbit funerari, especial imaginació en la creació de grotescos a candelieri, etc-.

En la línia, consta que altres autors van treballar en la decoració, especialment en l'àmbit pictòric de

l'església dei Miracoli. No és descabellat, crec, pensar que per les característiques i l'ambició del

conjunt molt segurament va atreure altres artistes, potser Girolamo, ja que un document menciona

que Pietro, per a una obra va requerir de fins a 25 assistents d'on es destaca a figures com Giovanni

Buora i que la família Lombardo va disposar d'un taller important a Venècia161. 

Existeix però, una última opció més pròxima.

En l'apartat dedicat al sepulcre de Pere de

Cardona realitzat amb una alta probabilitat per

Damià Forment, vam parlar de les afinitats

palpables del sepulcre amb el de Juan de

Lanuza al Castell d'Alcanyís (1537-38,

Teruel)162. Aquest segon sepulcre, conserva dos

relleus amb sengles hipocamps enfrontats i

separats per l'escut heràldic en el fris intermedi

que separa les columnes adossades dels laterals

[imatge 45]. Carmen Morte163 relaciona aquestes figures com una possible inspiració en un gravat

d'Agostino Veneziano i editat per l'impressor establert a Roma Antonio Salamanca [imatge 46]. És

cert que hi han certs paral·lelismes estilístics en la forma dels hipocamps, especialment en el

sepulcre formentià però la distància és tanmateix considerable. Ara bé, una possible circulació i, per

tant, inspiració en gravats o la influència formentiana quan l'escultor va treballar a Catalunya és una

altre possibilitat a tindre en compte.  

161 Ibíd., Huse - Wolters (1993) (pàg. 142).

162 Pàg. 36 i nota 114. 

163 Op. cit., Morte (2013) (pp. 79-80). 
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44. Damià Forment, Sepulcre de Juan de Lanuza (1537-38. Castell d'Alcaniz, 
Teruel) [detall relleu amb hipocamps]

45. A. Veneziano (gravador), Hipocamps decoratius (1530-1530. 
Editat per Antonio Salamanca, Roma) [detall]
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2. LES TOMBES 
IMPORTADES. 

2.1. El triomf sobre la mort. Introducció.

Els sepulcres a comentar en aquest apartant són fruit de la voluntat d'homes destacats en la
vida política i militar al servei de la corona aragonesa a finals del XV i la primera meitat del segle
XVI: Bernat de Vilamarí (†1516), Ramon III Folc de Cardona-Anglesola (†1522), Joan d'Aragó
(†1528) i, finalment, Jeroni Descoll († c.a. 1553). Ells, o els seus familiars, desitjaren perpetuar la
seva memòria rere la mort, servir d'exemple als vius i glorificar les gestes i capacitats del difunt.
Nobles catalans partíceps de la conquesta territorial de zones italianes dutes a terme per Ferran el
Catòlic a inicis del segle XVI amb la guia i ajuda del Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba.
Les empreses del rei d'Aragó a Itàlia el dugueren a col·locar membres afins al seu regne en llocs de
poder i restringir i controlar el poder que fins la seva l'arribada ostentava la noblesa local. La
conquesta d'un territori diríem culturalment inferior provoca un acte d'imposició dels trets culturals
com, per exemple, creences, hàbits o la llengua. Ara bé, conquerir un regne com Nàpols provoca el
moviment contrari, significa absorbir i imitar certs trets culturals del territori conquistat. Vers
aquesta idea, podem entendre que les figures que van anar a Nàpols encarreguessin aquests
sepulcres monumentals ja que, a Itàlia eren una tendència certificada pels testimonis que avui en dia
resten. Figures cultes a Nàpols com Giovanni Pontano, per exemple, humanista italià al servei i
protegit d'Alfons el Magnànim, dissertà, barrejant el pensament de Ciceró i Aristòtil, cercant el punt
intermedi entre el gaudi propi i l'excessiva generositat. El seu treball el dugué a dignificar les obres
sumptuoses de caràcter privat on s'encabeixen els sepulcres ja que serveixen d'exemple als demés i
perpetuen la memòria del difunt: “Considerem entre les obres privades els sepulcres, perquè són
d'una sola persona o de una sola família, al mateix temps contribueixen a embellir
extraordinàriament la bellesa de la ciutat. Aquests sepulcres, que els nostres avantpassats
volgueren que fossin sagrats, tenen l'admirable poder d'exhortar a la virtut i la glòria,
especialment quan estan dedicats a homes dignes [...] Al erigir el monument (escultòric) es
necessita saber bé la manera de com salvar la fama a qui es dedica el sepulcre i qui l'ha dedicat...
Era una cosa bona la de construir trofeus i arcs, que avui s'anomenen triomfals, perquè roman el
testimoni de les gestes complides, els mateixos arcs demostren quina magnificència els nostres
avantpassats”164. Pontano, de manera molt resumida però eficient, explica l'eclosió i el canvi de

164 Pontano (1498) Giovanni Pontano, I trattati delle virtù sociali: De Liberalitate: De Beneficentia: De 
Magnificentia: De Splendore: De Conviventia (edició consultada: introducció, text, traducció i notes a cura de 
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tendència en l'àmbit sepulcral ocorregut durant el que coneixem com humanisme renaixentista. La
filosofia humanista, apareguda en les repúbliques italianes de finals del trecento promulga una nova
visió de la vida encarada en una preocupació palpable pels aspectes terrenals amb el protagonisme
pujant d'una societat mercantil i burgesa; aquesta tendència variant també va afectar a l'àmbit
funerari i la manera d'entendre l'enterrament. Aquest canvi es recolza principalment sobre dos eixos.
En primer lloc, la necessitat de gaudir dels plaers terrenals i assolir fama i renom en vida; i segon, la
necessitat de que aquesta fama i renom sigui perpetuat un cop arribada la mort. El sepulcre funerari
doncs, serveix de pantalla comunicativa entre el difunt i l'espectador per expressar aquestes idees.
Metodològicament, es recuperen idees i imatges clàssiques com a eines per assolir aquesta
necessitat d'expressar la “immortalitat humana”. Evidentment, aquesta ostentació antropocèntrica
provocà en els seus inicis un cert impacte divergent en l'ideològic i la mentalitat cristiana; la glòria
de l'ésser i les seves virtuts són insignificants en comparació a la necessitat imperiosa de
salvaguardar l'ànima, dos conceptes que, d'entrada, podem pensar com antitètics ja que els actes de
contrició i salvació de l'ànima van en contra de la vanitat terrenal de la que volien fer ostentació els
italians de l'època en context. Fins i tot, figures com Francesco Petrarca van cultivar la idea de que
l'ésser ha de superar el triomf de la mort i apel·lava a vèncer l'oblit i sobrepassar-se a la seva
condició feble i mortal amb actes com per exemple encarregar una tomba, record marmori
immutable. Malgrat tot, cap humanista negà el criteri religiós, entre les virtuts de l'home, les
qualitats cristianes és conjuguen amb les virtuts de l'heroi clàssic, no hi ha supervivència si l'ànima
no resta salvada, la diferència recau en el binomi terrenal i supraterrenal, els mèrits en vida són
condició indispensable per ajudar a la salvació de l'ànima. La divergència ara conjugable, doncs,
envers la idea medieval de l'ésser i la mort és que aquest entén la vida com a cristiana, però sense
negar el gaudi de la vida terrenal i la necessitat d'assolir fama, no únicament com un trànsit i una
angoixa a l'espera d'una vida millor. Ariès ho defineix de manera ben clara: “El sentimiento de la
presencia de la muerte en la vida ha suscitado dos respuestas: por un lado el ascetismo cristiano”
-figures místiques com Suso davant de la consciència de la noció del temps i la contemplació de la
corrupció del cos es van refugiar en arguments de negació  al valor de la vida terrena- [...] Otros,
por el contrario (Petrarca, Salviati) al afrontar en el dolor la consideración de su destino orgánico,
de su transformación física, se vieron llevados a afirmar el amor a la vida y a proclamar el valor
primordial de la existencia terrestre”165. Aquesta idea, que Ariès defineix com una voluntat
d'imposar la vida com un valor autònom no rebutja, com ja he esmentat, un mode d'actuar que, en
base, no negui la salvació eterna. Els humanistes del segle XV, tot i ser conscients de la mort,
deixen de banda el sentit macabre i fútil de la vida per atresorar el moment viscut. Aquestes idees,
preses alhora per Tenenti166 són matisades pel primer autor en quant no troba tan evident aquesta

Francesco Tateo). Roma: Ateneo, (pp. 103-104). Trad., cita directa i deute a: Op. cit., Yeguas (2000) (pàg.195 i nota
412). 

165 Op. cit., Ariès (1983) (pp. 114-117).

166 Op. cit., Tenenti (1997) (pp. 33-56): “Ambedue volevano salvare la propia anima, ambedue avevano una profonda 
coscienza della caducità ed una concezione intensiva del tempo: donde allhora la sostanziale divergenza del loro 
risultato? Dal loro punto di partenza. Suso è un'anima, Petrarca un uomo, fatto anche di corpo e che non riterrà 
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ruptura entre l'home medieval -visió de la vida sense valor i pensant en un futur supraterrenal o
“autèntica vida” i l'home humanista -gaudi de la vida present-; l'ésser del renaixement no era menys
cristià que l'ésser medieval, senzillament és un canvi de sensibilitat, una apreciació del temps
terrenal que no ha d'entrar en conflicte amb la voluntat cristiana i la fi última: “no es el deseo de
acumular o la repugnancia de gastar, que nosotros llamamos avaricia, sino el amor apasionado,
ávido, de la vida, tanto de los seres como de las cosas”167. 

Aquestes idees nascudes a Italià expliquen l'aparició dels sepulcres monumentals, s'exalta la figura
del difunt com si es tractés d'un heroi clàssic: reconeixement d'una vida militar, política o
intel·lectual però també amb la seva religiositat. Pope-Hennesy ho descriu: “De los motivos que
dejaron sentir su influencia sobre los comportamientos renacentistas, uno de los más potentes era
lo que Maquiavelo denominó «el deseo de perpetuar un nombre». Este deseo inspiró recopilaciones
biográficas como Uomo Illustri de Vespasiano da Bisticci, donde los logros de los principales
figuras de la Florencia de principios de siglo XV se recogen en breves biografias, como si se
tratara de un Plutarco renacentista, y dejó su huella artística en el monumento sepulcral. Del
mismo modo que la función del biografo era evitar que los estragos del tiempo dañaran la
reputación de los grandes hombres, así la función del escultor era legar su apariencia a la
posteridad168. L'home havia de ser savi però també havia d'estar imbuït per una sèrie de codis
morals de caràcter cavalleresc com l'honor, la fortuna o la defensa dels dèbils i l'església. Aquestes
idees van aconseguir la seva traducció gràcies a la mirada al passat del humanistes: els trofeus, la
inclusió dels temes mitològics i l'ús dels arcs triomfals són elements que, com veurem, es van
incloure en l'àmbit funerari per expressar aquesta nova mentalitat. Tanmateix, com indica Panofsky
altres elements visuals quasi únicament dedicats en el camp sepulcral reforcen aquesta idea: la
inclusió dels mèrits terrenals en l'epigrafia o l'aparició de les virtuts en formes femenines i
al·legòriques són motius que, en conjunt reforcen el canvi moral, intel·lectual, espiritual i, per
descomptat, artístic169.  

Aquest apartat versa, doncs, al respecte del llenguatge ja esmentat d'aquestes quatre tombes i
tracta de sintetitzar i actualitzar la informació historiogràfica sobretot des de l'òptica iconogràfica
desxifrant els elements visuals, objectes que no són més que la prova palpable de que, en certa
manera, exemples de l'autèntic model italià ja hi eren durant la primera meitat de segle al territori.
Per acabar, espero que serveixi al lector per entendre quina tipologia i elements estaven en boga a
Itàlia i visualitzi, de manera transversal i malauradament molt sintètica en aquests treball com

mai di doversene disfare prima del tempo, nemmeno per salvare la sua compagna. Bisogna quindi dire subito che 
l'analogia sussiste ma è soltano tale; allo stesso modo che il mistico non concepisce la propria anima come il 
poeta, cosí questi possiamo parlare di un senso laico della morte prima di averne sott'occhio le manifestazioni, 
dobbiamo postularne la preesistenza e l'opposizione al senso cristiano”. (pp. 33-34).

167 Op. cit., Ariès (1983) (pàg. 116).

168 Op. cit., Pope-Hennessy (1989) (pàg. 67). 

169 Op. cit., Panofsky (1992 (pp. 74-76) i també Cantera (1987) (pp. 16-17).
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actuaven els italians en aquest camp.170

2.2. El sepulcre de Joan d'Aragó (c.1509) a la basílica de l'abadia de
Montserrat. 

Joan d'Aragó i de Jonquers (Benavarri, 1457 - Montsó, 1528) segons l'epígraf mortuori va
viure fins als 71 anys. Fill natural d'Alfons d'Aragó -el qual ho era a la seva vegada de Joan II- i
Maria de Jonquers. Rere disputes familiars, abans de 1475 Joan II va reconèixer a Joan d'Aragó i la
seva germana, Leonor d'Aragó com a néts seus. El caràcter favorable que mostrà Joan II envers el
nostre protagonista homònim el dugué a cassar-lo al 1479 amb Maria López de Guerra i Torrelles
però malauradament morí al 1492 tot i que del matrimoni en va sobreviure un fill i successor:
Alfonso Felipe de Guerra y Aragón. Joan d'Aragó va ser comte de Ribagorça entre 1477 i 1515. El
1486 fou nomenat cavaller pel rei Ferran II, des de 1495 tenia l'hàbit santjoanista i entre 1504 i
1516 va ocupar la castellania d'Amposta, entregada aquesta per Juli II. Entre 1496 i 1506 fou virrei
de Catalunya després de diverses empreses bèl·liques en terra a Saragossa, la Vall d'Aran i en la
Guerra de Granada. Al 1506 va partir en una de les galeres del seguici de Ferran el Catòlic cap als
territoris italians conquerits i sota la intenció de cedir el virregnat de Nàpols que en aquell moment
posseïa el gran capità171. Tot i que no es va fer efectiu fins l'any següent, disposar al capdavant del
govern de la ciutat italiana a un noble significava un pas molt important en el procés de pacificació i
entesa envers el poble i la noblesa autòctona partenopea172. En organitzar-se la Lliga de Cambrai a
finals de 1508, juntament amb Bernat de Vilamarí, Joan d'Aragó hagué d'encarregar-se de recuperar
diferents ports del regne de Nàpols que restaven sota domini venecià. Aquesta escomesa va durar
fins l'any següent i això va dur a que se l'acusés de ser massa prudent i temerós motiu pel qual rebé
una carta de Ferran II invitant-lo a tornar a casa el mateix any. Així ho va fer immediatament i
Ramon Folc de Cardona el substituí en el càrrec de virrei173. 

Joan va tornar per terra i passà per Roma, com veurem més endavant -un fet important per tractar el
tema de l'autoria del sepulcre-. En arribar a Barcelona, entre els anys 1512 i 1514 va ocupar els
càrrecs de diputat eclesiàstic de la Generalitat de Catalunya174; més tard es convertí en president de

170 Per a Itàlia, d'entre tota la bibliografia, el ja esmentat Pope-Hennessy és una molt bona font per introduir-se: Op. 
cit., Pope-Hennessy (1989) “la tumba humanista” (pp. 67-84). 

171 Duran (1970). Eulàlia Duran i Grau, “Aragó, Joan d'”. En: Gran Enciclopèdia Catalana (vol.2). Barcelona: Gran 
Enciclopèdia Catalana (pp. 349-350).

172 Com es veurà més endavant, en aquest procés es va crear el Consell Col·lateral del regne de Nàpols on, al 
capdavant, hi havia Jeroni Descoll, un altre dels protagonistes d'aquest capítol. 

173 Op. cit., Yeguas (2000) (pàg. 200). 

174 Sans Travé (1994-1997). Josep Maria Sans Travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. vol.I, 1411-1539. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya (ed. digital). [ 22 de juliol de 1512: “Sancta Magdalena. Foren trets oÿdors de
compte. Deputats: lo senyor don Joan d’Aragó, castellà d’Amposta...” (pàg. 329). / 10 de juny de 1514: “En 
aquest die renuncià lo il·lustre e reverendísssimo senyor duch de Luna, castellà d’Amposta, lo offici de deputat” 
(pàg. 334).]
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la Generalitat i després en virrei de Catalunya de
nou. L'any 1513 va ser escollit també governador
general del principat i, finalment, va haver de
dimitir del càrrec al 1514 ja que no residia a
Catalunya i el càrrec virregnal es considerava
incompatible amb el d'un diputat eclesiàstic. Per
acabar, l'arribada al poder de l'emperador Carles
V va suposar la fi de la seva bona estrella fins
l'any de la seva mort ocorreguda el 1528. Joan va
ser enterrat primer a Montsó però les seves
despulles foren entregades més tard a Montserrat
ja que així ho especificava en el seu testament175.

El sepulcre, realitzat en marbre, resta
actualment al porxo de l'atri de l'església de
l'abadia de Montserrat. Garriga la va incloure,
juntament amb la de Bernat de Vilamarí (c.a
1517-158), Ramon III Folc de Cardona-Anglesola
(c.a. 1523 i 1528) i la de Jeroni Descoll (c.a.
1536) com a «tombes italianes per a la fama»,
obres importades directament i muntades al
principat entre la primera i la quarta desena del
segle XVI i de factura certament renaixentista per
homes, com ja hem dit, que tingueren part

important de la seva vida política i bèl·lica a Nàpols i Sicília sota el govern de Ferran II176. En quant
als avatars del sepulcre al llarg de la història, provinent de l'antiga església, lloc d'origen, es veié
afectat a causa de la Guerra del Francès entre 1811 i 1812. El sepulcre de Joan d'Aragó, juntament
amb el de Bernat de Vilamarí van quedar seriosament afectat i reduït a peces durant el llarg segle
XIX. Finalment, gràcies a descripcions antigues i la voluntat de conservar les restes que van quedar
a mitjans del segle XX es va poder efectuar una recomposició i restauració i va ser transportat a
l'atri de l'Abadia177. Per tant, hem de tindre en compte que moltes parts, algunes d'elles importants,
són adherits posteriors. 

175  Altés (1990). Francesc Xavier Altés i Agulló, “Els abats montserratins del segle XVI al «Liber reformationis 
Montisserrati»”. En: Studia Monastica, 32. (pp. 157-213) (pàg. 158). Més informació biogràfica a: Op. cit., Yeguas 
(2000) (pp. 198-207)

176 Op. cit., Garriga (1986) (pp. 44-45). 

177 Barraquer Roviralta (1915-17). Cayetano Barraquer Roviralta, Los religiosos en Cataluña durante el primer tercio 
del siglo XIX, vol.III (pp. 241-242 i imatge a la pàg. 257). Barcelona: Altés y Alabart (impr); Ibíd., Garriga (1986) 
(pàg. 44); Yeguas (2012) (pp. 45-47). 
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El sepulcre a comentar [imatge 46], arquitectònicament respon a un edicle coronat amb volta
de mig punt i annexat al mur sostingut per dues columnes davanteres i pilastres adossades que
arrenquen d'un basament. A l'interior trobem la figura del difunt agenollada a sobre del vas mortuori
el qual es sostingut per dos salvatges. 

En detall, s'aixeca sobre un pedestal continu a la part posterior -adossat- i als laterals -per tant, obert
a la part davantera- decorat amb garlandes, àligues, grotescos alats i motius militars antics que es
repeteixen en les pilastres del darrere. El pedestal conté, també, sengles medallons a cada banda on
podem observar un amb bust de dona i l'altre amb bust d'home amb una corona, segurament serví de
model la figuració d'un emperador romà. Els altres dos medallons no tingueren bona fortuna ja que
un està massa desgastat i l'altre restaurat. Com ja s'ha dit, la caixa tombal o vas sepulcral, es sosté
arquitectònicament mitjançant dues columnes davanteres i pilastres posteriors. Les columnes tenen
un fus inferior llis únicament decorat amb una garlanda al acabament superior i es transforma, de
seguit, en una columna d'estries helicoïdals rematat per capitells compostos per fulles d'acant i
volutes. Les pilastres mostren un motiu a candelieri amb trofeus de guerra al mètode romà clàssic:
escuts, llances, cascs i cuirasses. Aquests elements sustenten un entaulament que segueix el mateix
model que el pedestal: model continu exempt als laterals i adossat al darrere deixant la part
davantera lliure. Conté arquitrau, fris i cornisa amb motius vegetals i la figuració repetida d'un
trepant, símbol heràldic del difunt. De seguit, la caixa queda rematada per una volta de mig punt
amb cassetons florejats endins. A l'interior trobem la figura de Joan el qual apareix abillat
militarment com santjoanista, amb el genoll esquerra a terra, les mans en oració i duent una espasa
que li penja de la cintura. La figura de Joan es sosté a sobre un feixuc vas sepulcral de forma
rectangular el qual conté l'epigrafia que recorre el sepulcre:178- IL[LV(strissi)M(u)S] D(ominus)
IO(annes) ARAGONIVS / COMES RIPACVRTIE CASTELIANVS AMPOSTE ILL(ustrissimi)
D(omini) ALFONSI FILVS DVM / PREFVIT VICE CATHO(li)CI / REGIS PATRVI GOTOLANIS
ET REGNO PARHENOPEO EXER / CITVI[QUE H] OC SIBI POSVIT AN(no) SAL(vatore)
MDVIIII KAL(lendis) NOVEMBRI179.

178 Tema complex, la historiografia s'ha encarregat de descriure'n diverses. Barraquer i Roviralta n'és un i en feu la 
traducció: “El ilustrísimo Señor Don Juan de Aragón Conde de Ribacurcia, Castellano de Amposta, hijo del 
Ilustrísimo Alfonso, mientras (o cuando), en representación del Rey Católico, tío paterno, gobernaba a los 
catalanes, al reino de Nápoles y al ejército, construyó para sí este sepulcro, año de la salvación 1509 primer día de
noviembre.”. Op. cit., Barraquer Roviralta (1915-17) (pàg. 261). Totes les inscripcions es poden llegir a: Argaiz 
(1677), Gregorio d'Argaiz, La perla de Cataluña. Historia de Nuestra Señora de Montserrate. Madrid: Andrés 
García (impr.) (pp. 165-166).

179 Trad. i cit de: Op. cit., Yeguas (2012) (pàg. 45 i nota 84). Segons l'autor citat, existien altres inscripcions, com la 
que hi ha en una planxa de bronze encastada a l'urna i que exaltava les virtuts i la glòria que sempre cercà el difunt: 
HVNC TVMVLVM POSVIT SIBI RIPACVRTVS HEROS / POSTQUAM CERTA HOMINI MORS MALE 
CERTA VENIT / ILLVM SED VIRTUS TOLLET POST FACTA SEPVLCHRO / QVAE ANTE ET POST 
OBITVM VIVERE SOLA FACIT / GLORIAE PARTVS HNOS STABVNT PIETASQUE FIDESQUE / 
VERAQVE CVM REMANET CANDIDA FAMA DVCIS / ERGO QVI SEMPER VIRTVTI FIRMVS IN 
HAERET / NON TIMET INCERTI QVOD VEHIT HORA SEQVENS / OBIIT DIE V IULII ANNO DOMINI 
MDXXVIII VIXIT ANN LXXI MENSES III DIES VIII. Ibíd., (pàg. 209 i trad. nota 455).
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Vers la figura agenollada, l'estudi de Cantera resulta força revelador al respecte180. El gest en oració,
esmenta, es un tema que ja apareix en els inicis de l'art figuratiu cristià i estretament relacionat al
àmbit funerari, el trobem en pintures a catacumbes i en relleus en làpides sepulcrals coptes i nord-
africanes. Tot i així, creu que el model deriva més directament de les representacions del Judici Diví
d'època medieval, especialment en el s.XIII on apareixen figures santes o angèliques demanant la
intercessió o dirigint-se de Déu. Tot i així, l'autora citada opina que la tipologia, més aviat deriva de
la figura del Donant medieval. El fidel que finançava una acció religiosa, un edifici o una capella,
per exemple, li agradava de fer-se representar al costat d'una
imatge on es mostrava la divinitat en l'espai sufragat. La
majoria de vegades, es representa de menor mesura i agenollat
envers les altres figures per no crear confusió però mostrant
intencionadament al donant en una prefiguració de la Salvació
de la seva ànima i, per tant, en un estat supraterrenal. En quant
a l'àmbit sepulcral, es remet a l'estudi de Panofsky on
s'esmenta que la figura del donant es troba en l'edat mitjana
sobretot de manera duplicada representant al jacent i l'altre
orant, fet que, simbològicament demostra una modernització
del tema medieval de l'ànima transportada al cel181. Per tant,
aquesta figura del donant en el camp funerari no és
tècnicament un retrat del difunt com el cas de l'orant d'aquest
estudi. Serà al segle XV quan la duplicitat del difunt deixi de
donar-se i la figura de l'orant torni al terreny natural i a la seva
singularitat representativa; llavors, sí que parlem d'un retrat del
difunt en acció de donar gràcies perpètues -au vif- i no pas una
figuració simbòlica de l'ànima. Aquest canvi el produiran
especialment artistes nòrdics i flamencs; a la península existeixen una quantitat notable d'ells
gràcies a la importació d'artistes nòrdics al s.XV. Un exemple amb característiques anàlogues al
nostre és el sepulcre de Fernando de Acuña -virrei de Sicília- per mà d'Antonello Freri a la capella
de Santa Àgata i encarregat per la seva muller Maria d'Àvila (1495. Catedral de Catània, Sicília)
[imatge 47]182. 

El sarcòfag es sostingut a les espatlles de dues grans figures masculines els quals, alhora, subjecten
l'escut heràldic de Joan d'Aragó. Al respecte d'aquestes, rere la restauració produïda al segle XX

180 Segueix les idees de: Op. cit., Cantera (1987) (pp.124-126). 

181 En els orígens d'aquest model, podem trobar laudes on es figura del difunt es presenta agenollat i orant: “There 
remains the third and most conclusive solution to the problem posed by the emergence of the sculptured tomb slab: 
the epitaph in wich, we recall, the effigy is, as rule, reduced to the role of an ordinary donor's portrait”. En: Op. 
cit., Panofsky (1992) (pàg. 58 i fig. 228). 

182 A partir de: Op. cit., Yeguas (2012) (pàg. 50).
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semblen dos guerrers romans però a partir de la
historiografia183, en diverses descripcions del monument
s'esmenta que, en origen, serien figures d'homes
silvestres o salvatges. Aquestes figures tinents, homes
musculats i barbuts o duent un velló és un tema recurrent
en l'època del renaixement però amb precedents
medievals184. 

Finalment, a la paret interior de l'arc de mig punt,
trobem el timpà amb un relleu de l'Epifania (Mt: 1, 10-
11) on podem contemplar, al fons, un arc de triomf i
endins un castell i un cavall amb un genet. Davant, el
protagonitzen la Mare de Déu amb l'infant al centre, i els
reis d'Orient amb patges i cavalls; entre els protagonistes
i l'arc de triomf trobem un paisatge quallat d'animals i
plantes. Garriga apunta a una factura divergent del timpà
envers la resta del conjunt i anota: “mostra un relleu
goticitzant tot i el fons d'arquitectura romana, de talla
exquisida però que no sembla de la mateixa mà”185.
Finalment, a les parets interiors podrien haver sengles
fornícules a banda i banda amb àngels reverents dels quals únicament en conservem el de l'esquerra.
[imatge 48].

Al respecte de la seva autoria i alguns dels elements iconogràfics més importants hi han
diversos aspectes a comentar. Malgrat la manca documental, el sepulcre, es creu, va ser encarregat i
realitzat a Nàpols al voltant de 1508 durant a seva estada com a virrei186. Tot i així, l'encàrrec es
podria haver fet a Nàpols però hi han diversos elements que indiquen que podria ser per mà d'un
escultor llombard o, almenys, educat a la Llombardia187. Yeguas proposa com una possible

183 En destaco: “[...] para cuyo efecto levanto en vida su sepulcro, el qual tiene quatro pilares, que hazen una como 
Capilla, y el tumulo esta sustentado de dos grandes salvages”. En: Op. cit., Argaiz (1677) (pàg. 165)

184 “El salvaje, tema acorde con el gusto por lo exótico del gótico tardío, se utiliza la mayor parte de las veces como 
tenante del escudo. [...] Se piensa que el origen del salvaje como tenante de emblemas heráldicos se halla en la 
costumbre de disfrazar de tal modo a los sirvientes a la entrada de las puertas de los palacios con motivo de la 
celebración de las fiestas cortesanas”. En: Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 199). 

185 Op. cit., Garriga (1986) (pàg. 44); Garriga-Bosch (1997) “encarregats [el de Joan d'Aragó i Bernat de Vilamarí] a 
uns tallers de Nàpols que desconeixem, bé que l'Epifania del timpà del de Joan d'Aragó sembla treball d'un 
escultor llombard” (pàg. 215); Yeguas (2000) també l'aproxima  a l'estil llombard “pel drapejat dur i la poca 
mobilitat de les figures, o per l'utilització de la tècnica del sottosquadro [...] un estil que recorda de prop alguna 
escena de Giovanni Antonio Amadeo a la cartoixa de Pavia” (pàg. 213). 

186 Op. cit., Azcárate (1958) (pàg. 24) i ibíd., Garriga (1986) (pàg. 44). 

187 Però les diferències del timpà amb la resta del conjunt, com ja s'ha vist, porta a pensar en mínim dos autors. 
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influència i inspiració per a la tipologia “baldaquí” la portada
de la església milanesa de Santa Maria delle Grazie que van
realitzar els escultors Benedetto Briosco i Tommaso
Cazzaniga (1483-1484. Milà)188 [imatge 48]. D'altre banda,
tenim el tema del salvatges tinents del sarcòfag. El model
podria provindre de tombes on el sarcòfag es sostingut per
cariàtides dins d'un tabernacle. Qui ho introdueix a Nàpols,
segons Cantera, és Tino da Camaino posant d'exemple el
sepulcre de Maria de Valois a Santa Clara (final primer terç
segle XIV. Nàpols). Aquest model va evolucionar a Nàpols,
molt segurament, en la tomba del cardenal Rainaldo Brancacci
a l'església de Sant Angelo per mà dels escultors Donatello i
Michelozzo Michelozzi (1427. Nàpols) [imatge 49] on podem
observar tres cariàtides sostenint el sepulcre i conservant la
tipologia tabernacular189. Tot i així, la figura tinent masculina
en el camp sepulcral no la trobem fins a la segona meitat del
segle XV com es pot observar en la tomba de Pietro Mocenigo
creada per l'escultor Pietro Lombardo a l'església de Sant
Giovanni e Paolo (1476-1481. Venècia). Per últim, a la

188 Op. cit., Yeguas (2000) (pàg. 214). 

189 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 117).
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finalització de la primera meitat del segle XVI ja trobem exemples on les figures masculines que
sostenen el sepulcre han crescut en volum i musculatura en relació al fet de que es representen
sostenint un pes feixuc com podem observar en la tomba de Giovambernardino i Belisario
Acquaviva per mà de l'escultor Francesco Belloto a l'església de Sant' Antonio de Nardò (1545.
Lecce)190 [imatge 50].

Per acabar, trobo necessari
esmentar una de les hipòtesis
plantejada per Yeguas al respecte de
l'autoria. Com hem esmentat al
principi, Joan d'Aragó, després
d'abandonar Itàlia va tornar per terra a
Barcelona. Durant el trajecte, es pot
plantejar la probabilitat de que
encarregués el sepulcre a un taller de
caràcter llombard, possiblement
instal·lat a Roma. L'autor de l'estudi
planteja que pogués ser l'escultor
Gian Cristoforo Romano (1460-1512)
-juntament amb col·laboradors- home
que va estar a Nàpols a partir de 1506
i format , en e l s seus in ic i s ,
possiblement al taller d'Andrea
Bregno. De les obres de Bregno,
trobem el sepulcre que realitzà per a
G i a n G a l e a z z o Vi s c o n t i e n
col·laboració amb Benedetto Briosco
(1491-1497. Cartoixa de Pavia)
[imatge 51]. El mateix Benedetto
Briosco, l'escultor i arquitecte ja citat
que juntament amb Tommaso
Cazzainga van fer la portada de la
església de Santa Maria delle Grazie
(1483-1484. Milà) [imatge 48] i,
possiblement, influència per al
sepulcre de Joan d'Aragó191.  

190 Op. cit., Yeguas (2012) (pp. 49-50).

191 Ibíd., Yeguas (2012) (51-56).
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Concloent, la notabilitat tècnica del sepulcre així com la seva importància extrínseca en
relació al panorama artístic i escultòric en terres catalanes convergeixen en caracteritzar la peça
posseint-la d'una importància palpable en diversos sentits. És una obra reeixida en el camp formal
però també simbòlic i iconogràfic, la seva particular i, en certa manera, original tipologia és un dels
altres factors a tenir en compte per la causa innovadora tenint en compte els precedents al territori.
Des dels elements decoratius més classicistes a la innovació de certs parts de l'iconogràfic, com la
figura del difunt donen lloc a l'enzim primer d'importació abocat a servir, com d'altres obres,
d'exemple cap a les noves idees i formulacions. L'autor o autors, tot i les atractives propostes
recents, personalment encara roman en el llimbs a l'espera d'una resolució documental que
esclareixi completament l'assumpte. 

2.3. El sepulcre de Bernat de Vilamarí (c.a. 1517-18) a l'església
parroquial de Bellpuig d'Urgell. 

Bernat de Vilamarí (Barcelona, 1462 - Nàpols, 1516) fill de Berenguer de Vilamarí i
Constança; suposadament va néixer al 1462 si respectem les dades historiogràfiques que esmenten
que va viure 54 anys com així ho esmenta l'epigrafia recollida en diverses fonts192. La data de
naixement apareix tenint en compte que va morir al 1516, data demostrada per fets com l'obertura
del seu testament i, també, el reemplaçament del càrrec de gran Almirall que ostentava per atorgar-
lo a Guillem de Croy aquest mateix any193. De la seva vida cal destacar que l'any 1479 va ser
nomenat per Ferran com a capità general de l'exèrcit marítim; l'any 1480 rep el comtat de Bosa
-Sardenya- i al 1504 se li atorgà el comtat de Capaccio i el títol de guardià de les illes del golf de
Nàpols; aquest últim va ser la seva residència des de el 1507 on va ocupar el càrrec de conseller
reial del regne partenopeu. A més, el 1512 li va ser atorgat l'almirallat i la capitania general de les

192 Argaiz recull l'epigrafia però creu que va morir l'any 1512: “El mesmo año que renunciò Fr. Pedro Muñoz, muriò 
D.Bernardo de Villa Marin, Almirante de Napoles, Varon señalado en paz, y en guerra, y de la primera Nobleza de 
Cataluña. [...] Mandose traer, y sepultar en nuestra Señora de Monserrate, donde su muger Doña Isabel, y su hija 
Princesa de Salerno, le formaron y levantaron un ostentoso sepulcro. [...] En el pedestal, ò Mausoleo, està la 
descripcion siguiente: Bernardo Villamarino Praestanor. / Capacensivm comiti / Magnoque Regni Neapolitani 
Admirato / et maritimarvm copiarvm / sub regibvs hispanis / Pontificibvs romanis dvctori fidelissimo / qui vixit 
annos LIV / Isabela Cardona vxor / viro amantisimo / et Isabella Salernitanorum Princeps filia patri indvlgentissimo
possvere / et animam eivs filiam / qvae vixit annos XIII / relatis amborvm ossibs eodem hoc monvmento condi 
volvere Anno Domini M. D. XII”. En: Op. cit., Argaiz (1677) (pp. 142-143). Hi ha dos errors. Primer, la data de 
defunció és incorrecte i, segon, la paraula “animam” també ho és ja que deuria posar Annam, és a dir, Anna, una de 
les filles de Bernat de Vilamarí i que va ser enterrada també al mausoleu tractat. Un error que, com indica Baraut, 
no va cometre José Vargas Ponce en la seva transcripció. En: Baraut (1968). Cebrià Baraut, “Viage de Josep Vargas 
Ponce a Montserrat l'any 1799”. En: Miscellania Barcinonensia, XVIII. Barcelona, pp. 7-37. (pàg. 23). Gràcies a: 
Op. cit., Yeguas (2012) (pp. 69-70). 

193 Vegis: Ibíd., Yeguas (2012) (pp. 57-58). 
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forces marítimes de la Corona d'Aragó. Abans però, en data incerta -segurament a la última dècada
del segle XV- es va casar en segones núpcies amb Isabel de Cardona -germana de Ramon III Folc
de Cardona-Anglesola-. D'aquest matrimoni van sorgir dues filles, Anna, que morí als 13 anys194 i
Isabel, princesa de Salern, nascuda al 1506 i que, juntament amb la seva mare van encarregar el
sepulcre del nostre protagonista. Bernat de Vilamarí va ser, entre d'altres coses, el braç armat de
Joan d'Aragó, nou virrei de Nàpols i entre 1513 i 1515, en absència de Ramon de Cardona, va haver

d'encarregar-se del virregnat de Nàpols. Al llarg
de la seva vida, va ser un home fet per a la mar,
tot i que impetuós, la seva tasca la va dur amb
certa fortuna; va guerrejar activament contra
venecians, turcs, francesos; va fer d'escolta a
viatgers importants -entre d'ells al Papa Juli II- i
va participar en la Lliga de Cambrai i més
endavant en la Santa195.

El sepulcre de Vilamarí, va patir el mateix destí
històric que el sepulcre de Joan d'Aragó.
Realitzat en marbre, es troba actualment al
porxo de l'atri de l'església abacial però, en
origen, estava emplaçat a la vella església.
Diversos trasllats però, especialment la Guerra
del Francès provocà la fragmentació i destrossa
del conjunt escultòric. A mitjans del segle XIX
es van anar recollint els fragments196 fins la seva
restauració a partir de la informació i descripció
historiogràfica197. 

194 veure nota 192.

195 Biografia a partir de la que he pogut consultar: “Bernat de Vilamarí” En: Enciclopèdia Catalana Digital 
(http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0070793.xml); Prieto Cantero (1984). Amalia Prieto Cantero, “Papeletas de 
documentos existentes en el archivo de la Corona de Castilla sobre la familia Villamarín”. En: IX Congresso di 
Storia della Corona d'Aragona, III. Palerm: Accademia di Scienze, Lettere e Arti (pp. 215-244); Op. cit., Yeguas 
(2000) (pp. 216-221).  

196 Op. cit., Barraquer Roviralta (1915-17). (pp. 241-242 i imatge a la pàg. 258); Ibíd., Garriga (1986) (pàg. 44); Op. 
cit., Yeguas (2000) (pp. 228-229). 

197 Op. cit., Garriga (1986) (44). Per descripcions, veure les relacions citades: Op. cit., Argaiz (1677) (142-143); Op. 
cit., Baraut (1968) Aquest últim: “tiene en quatro nichos las virtudes cardinales, y sobre la cornisa el Padre Eterno
con el cortejo de dos angelitos que con tridentes detienen a dos delfines: Consta de tres cuerpos: El superior es la 
tumba, muy elegante con la figura echada sobre el morrión [...] El segundo cuerpoes un coro de virtudes 
teologales, muy bien executadas, en figuras erectas de más de vara; están sobre el primer cuerpo o basamento” 
(23-24). Yeguas qualifica la restauració “que, des del nostre punt de vista, és poc respectuós amb l'obra original. la
restauració fou massa artificial perquè no hi havia record de com era la tomba, perquè no hi havia suficients peces 
per reconstruir-la sencera, i perquè van fixar-se massa en el sepulcre de Bellpuig”. En: Op. cit., Yeguas (2000) (pp.
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Simbòlicament, la tomba de Bernat de Vilamarí [imatge 53], actualment al porxo de l'atri de l'abadia
de Montserrat, respon a la idea, tractada en la introducció del capítol, del triomf sobre la mort,
concepte matisat i divergent de la visió medieval de la mort com a triomfadora. Mitjançant
l'esquema tipològic triomfant de sepulcre i la inclusió de les virtuts -humanes i cristianes- s'intenta
recalcar en les característiques elevades que conjuga diverses
capacitats heroiques, intel·lectuals i íntegres juntament amb
espiritualitat del finat: moralitat, decència, moderació, integritat i
honradesa del difunt198. En tipologia, ens trobem amb un sepulcre
mural amb un arcosoli central on es situa el difunt. En estructura i
detall, es composa per un basament d'arrencada amb un epígraf en la
seva part central. El cos es composa per tres carrers, el central conté
en la seva part baixa tres caixes amb les virtuts teologals: Fe,
Esperança i Caritat. Als carrers laterals, dividits en dos pisos es
situen les quatre virtuts cardinals dins de fornícules apetxinades:
Temperança -inferior esquerra-; Fortalesa -inferior dreta-; Prudència
-superior dreta- i Justícia -superior esquerra199[imatge 54]. Vers la
inclusió de les Virtuts, hi han certes idees interessants que remeto de
Redondo Cantera i que, en gran mesura, també es poden trobar en
l'estudi de Panofksy200. La inclusió de les virtuts al·legòriques del
difunt va ser una pràctica molt estesa al segle XV però que s'inicià al
s.XIV a Itàlia. En aquest sentit, existeix la idea de que les virtuts no
són les qualitats puntuals i específiques del difunt, sinó que, més
aviat, eren exemplificacions de les normes que tot bon cristià ha de
tenir. Tot i així, Cantera apunta una idea trobo important: “En la
práctica se puede apreciar, sin embargo, que ciertas Virtudes se asocian a un estamento o sexo
detreminado. Así, por ejemplo, la Fortaleza no puede faltar en el sepulcro de un militar”201. Així
doncs, les virtuts és un altre dels mecanismes visuals de caràcter renaixentista que recala en la idea
antropocèntrica de l'home i, com ocorre amb la inclusió descriptiva de les gestes i fama assolida en
l'epigrafia, són un altre símbol de que les glòries i les virtuts terrenals es sobreposen a l'interès per a
la salvació de l'ànima o sinó, com un mètode adjunt per assolir-la. 

Al carrer central, damunt de les virtuts teologals trobem la figura del jacent dins d'una fornícula
rematada amb un arc de mig punt. L'almirall Vilamarí apareix en la postura del semi-jacent abillat

230-231). 

198 A partir de les idees exposades per: Ibíd., Garriga (1986) (44). 

199 Yeguas, sobre les virtuts proposa una idea versemblant al respecte de la figura que actualment es la Fortalesa 
pensant que hauria pogut ser la Justícia argumentant que, en origen, podria haver dut una balança en el braç perdut i
que l'actual Justícia, duent una espasa, per tant hagués sigut la primitiva Fortalesa. En: Yeguas (2012) (pp. 69-70).

200 Op. cit., Panofsky (1992) (pp. 74-76).

201 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 200).
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amb armadura i damunt del vas sepulcral; sostenint l'espasa amb l'esquerra mentre que la mà dreta
la manté entre el cap i el casc sobre el qual reposa. L'armadura és símbol d'ostentació i orgull
senyalant, a més, la pertinença de l'individu a un estament superior. La figura no deixa cap dubte al
respecte de la seva condició noble i tracta d'encarnar el conegut com a Miles Christi: la vida
cristiana entesa i dedicada a la lluita permanent contra el dimoni. A la seva vegada, és una
modernització visual de l'heroi clàssic convertit aquí, sota la base del cristianisme i en conjunció
amb les idees de les virtuts, en l'exemple de la rectitud i integritat de l'ésser202. 

Seguint amb el sepulcre, la ja esmentada figura de Bernat reposa sobre l'urna sepulcral sustentada
aquesta en dos urpes de lleó. El sarcòfag està dividit per una faixa central i decorat amb fulles en
relleu i grotescos cisellats. En la part superior trobem una tabula ansata amb l'epígraf VIXIT VT
SEM / PER VIVERET -trad.-: “Va viure per viure sempre”. Aquesta inscripció apareix flanquejada
per sengles dofins enfrontats, potser un símbol a la vida marítima del nostre protagonista o, com ja
hem comentat diverses vegades, com un referent clàssic en relació al viatge que fa l'ànima rere la
mort per les aigües superiors; travessia que propicien aquest animals al actuar com a forces
benefactores203. Aquesta simbologia podria anar amb relació a l'últim element decoratiu del
sarcòfag, sengles mascarons de tipus clàssic que simbolitzarien els vents favorables per a elevar
l'ànima cap a l'esfera divina. 

Sense abandonar el carrer central, al fons del nínxol, damunt de l'almirall jacent, trobem un relleu
de la Mare de Déu amb l'Infant envoltada per àngels enmig de núvols [imatge 56]. Imatge que es
multiplica en el segle XVI i es confia a ella perquè intercedeixi en favor del difunt en el Judici diví.
En aquest cas duu un llibre obert, símbol de la saviessa divina del Nen204. Finalment, arribem a l'àtic
on trobem un relleu del Déu Pare emmarcat en un tondi i flanquejat per sengles àngels muntats en
dofins. En quant al relleu del Pare, trobem que és un dels temes més recurrents per decorar el remat
dels sepulcres murals, generalment en bust i col·locat dins d'un medalló [imatge 56]205.

202 Ibíd., Cantera (1987) (pàg. 249).

203 Ibíd., Cantera (1987) (pàg. 213).

204 Ibíd., Cantera (1987) (pp. 150-151). 

205 En el sepulcre del bisbe Ramon Boïl (pàg. 45) ja s'ha parlat del simbolisme del Pare Etern en l'art sepulcral. La seva
col·locació en la part superior, visual i simbòlicament ve a significar la posició celestial d'aquest per sobre de totes 
les coses. En aquest cas, el missatge queda reforçat ja que apareix beneint amb la dreta i sostenint l'orb amb 
l'esquerra símbol del seu domini universal.
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En quants als aspectes decoratius menors cal
mencionar que, de les restes llegades, es pot
veure una petita part dels fris superior format
per oves i denticles i un d'inferior amb motiu
gotejat. Les pilastres-fornícules estan
rematades per un capitell de fantasia
compost per volutes, acants, flors i oves. 

Centrant-nos de nou en la postura del semi-
jacent hi han diverses possibilitats que
podríem esgrimir com versemblants. Per al
mausoleu de Ramon III Folc de Cardona-
Anglesola (1522-1525. Església parroquial
de Bellpuig. 2 . 4 d'aquest treball) també
importat de Nàpols, relacionat amb Vilamarí
i creat per l'escultor Napolità Giovanni
Merliano da Nola s'esgrimeix com a possible
influència en el model del jacent les tombes
bessones d'Andrea Sansovino per a Ascanio
Sforza i Girolamo Basso a l'església de Santa
Maria del Popolo (1505-1507. Roma) -una

relació que també es produí, com hem vist, amb la figura jacent del bisbe Guillem Ramon Boïl (pàg.
47)-. Tot i així, per a la confecció del mausoleu de Bellpuig es creu que hi ha una influència portada
per Bartolomé Ordóñez en el seu pas per Nàpols però sobretot, la influència exercida en Nola, en
mesura, prové també de l'aprenent d'Ordóñez: el napolità Girolamo Santacroce i el seu company de
taller Giangiacomo da Brescia. Aquest mateix escultor, Girolamo Santacroce, va crear el sepulcre
de Carlo Gesualdo a l'església de San Martino (1424. Nàpols) [imatge 57]206 207. Com es pot
observar, tot i ser més tardana a la del nostre protagonista la comparació envers les dues figures és
com a mínim força insinuant208.

206 Abatte (1986) Francesco Abatte, Appunti su Bartolomé Ordóñez e Diego de Siloée a Napoli e in Spagna”. En: 
Prospettiva, 44. Florència, pp. 27-45 (pp. 36-37); Op. cit., Garriga (1986) (pàg. 46). 

207 Naldi (1997) Riccardo Naldi, Girolamo Santacroce. Orafo e scultore naoletano del Cinquecento. Nàpols: Electa. 
(pp. 60 i ss.). Tot i així, Naldi descarta que el sepulcre de Vilamarí sigui de Santacroce ja que manca de les virtuts 
de l'escultor. Naldi proposa a Giovan Giacomo da Brescia i a Antonio Marco influenciats, aquests, ara sí, per 
Santacroce. 

208 Tot i així, al respecte de la figura del jacent “adormit” o “en repòs”, Garriga (1986:50) esmenta que és una tipologia
figurativa àmpliament utilitzada a l'època renaixentista i esmenta els estudis d'Erwin Panofsky (1992: 81-82) que 
relaciona aquestes figures amb la tradició etrusca i romana tot i que, d'altre banda, aquest model ja apareix en 
tombes hispàniques del segle XV.  Una conjectura podria ser pensar que Sansovino va poder extreure el model en el
seu suposat pas per Espanya on va crear -possiblement- la monumental tomba del Cardenal Mendoza (1493. 
Catedral de Toledo) model com, per exemple, la tomba de Don Martín Vázquez de Arce en la última dècada segle 
XV en la Catedral de Sigüenza (Redondo Cantera, 1987: 112-114).
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La historiografia, al respecte de l'autor o autors
és certament complexa i requereix d'un estudi
profund dels artistes i tallers de la primera
meitat del cinc-cents a Nàpols. Sabem que qui
va encarregar el sepulcre van ser la muller i la
filla de Bernat; aquest, segurament, es va iniciar
i finalitzar entre els anys 1517-1518209. Fins al
1977 no apareix una assignació a un possible
creador i s 'apunta per analogies a un
col·laborador anònim del taller de Bartolomé
Ordóñez i Abatte especula amb Giovanni da
Nola, en aquella època, influenciat per Ordóñez
i Siloé amb la participació de Santacroce210. A

les acaballes del segle XX trobem: “el [sepulcre] de Vilamarí ha estat raonablement atribuït al
taller napolità de Bartolomé Ordóñez i Diego de Siloé, amb la col·laboració del seu jove deixeble
Girolamo Santacroce. [...] Podríem conjecturar que la instal·lació del sepulcre –la compromesa
operació del transport dels marbres des de Nàpols i del seu muntatge a Montserrat– potser implicà
la presència d'Ordóñez a Catalunya”211 moment aprofitat per contractar-lo per a la realització del
cor. Teoria versemblant si tenim en compte que Lluís Desplà (1.8. pàg. 50 i ss), gran comissari de
l'obra del cor de Barcelona, des de 1488 era veedor de les obres de l'abadia de Montserrat i on
suposadament podria haver conegut a Ordóñez212. Per últim, Yeguas creu en la possibilitat de que el
creador fos el company de taller d'Ordóñez, Gian Giacomo da Brescia. Per analogies estilístiques
Brescia, sota la supervisió i direcció activa del company d'Ordóñez, el també burgalés Diego de
Siloé es va poder realitzar el sepulcre a Nàpols llevant a Brescia el treball veient, Ordóñez, la

209 La epigrafia que descriu Vargas Ponce en Op. cit., Baraut (1968) (pàg. 23) finalitza amb An Do MDXVII. Sabem 
que Vilamarí va morir al 1516, per tant, si creiem en que Vargas Ponce realitzà una bona transcripció, únicament 
podem pensar que 1517 és l'any de creació del sepulcre. A més, remetent-me de nou a Yeguas, Altes esmenta una 
noticia de 1586 on apareix que l'any 1518 es va col·locar una làmpada de plata entre d'altres accions a la capella de 
Tots Sants i que aquesta estava davant “la sepultura de Villamarín” Altés (1993) Francesc Xavier Altés i Agulló, 
“Argenteria, brodaria i tapisseria a la sagristia de Montserrat l'any 1586”. En: Studia Monastica, 35 (2), pp. 331-402
(pàg. 352). A partir de: Op. cit., Yeguas (2000) (pàg. 237). 

210 Weise (1977) Georg Weise, Studi sulla scultura napoletana del primo Cinquecento. Revisioni critiche, confronti et 
attribuzioni. Nàpols: Edizione Scientifiche Italiane. (pàg. 112). El segueix Abbate creient en la influència de 
Bartolomé Ordóñez i Diego de Siloé sobre Nola i dubta si atribuir-lo a aquest últim autor: “la 'Madonna' di 
Montserrat è una riprova che in quegli anni tra il 1515 e il 1520 Giovanni da Nola appare profondamente segnato 
dalla plastica di Diego e di Bartolomé. [...] la 'Carità' per es, si resta quasi in dubbio se ci troviamo di fronte as 
una prova del Nolano o non piuttosto dell'Ordoñez”. En: Op. cit., Abatte (1986) (pp. 36-37). Ambdós autors però, 
s'equivoquen en les dates de mort de Vilamarí i, per tant, segurament d'execució del conjunt. 

211 Op. cit., Garriga-Bosch (1997) (pp. 215). 

212  Carbonell (2000). Marià Carbonell i Buades, “Bartolomé Ordóñez i el cor de la catedral de Barcelona”, En: Locus 
Amoenus, 5, pp, 117-147 (pp. 128-130); Estella (2003). “Escultores y esculturas españolas del siglo XVI fuera de 
España: la escuela napolitana”. En: El arte espanol fuera de España: XI Jornadas de Arte. Madrid, 18-22 de 
noviembre de 2002. Madrid: CSIC, pp. 21-37 (pàg. 25). 
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monumentalitat de l'encàrrec del cor de la seu barcelonina i traslladat finalment l'any 1518 o inicis
del 1519213. Conclou, segons l'estudi en que diverses peces segurament fou Siloé el director de
treball i Brescia l'ajudant. Aquesta defensa es basa en les analogies estilístiques que podem trobar
en diversos elements envers altres obres de l'escultor castellà: els ulls mig clucs i allargassats, la
linealitat del nas i la carnositat dels llavis de la Verge de Vilamarí té fortes reminiscències a d'altres
verges de Siloé com la Mare de Déu de la capella Tocco (1515. Catedral de Nàpols) [imatge 57]. Els
querubins realitzats als carcanyols de la porta de san Jeronimo de la Catedral de Granada (1532) en
el seu fort expressionisme i fisonomia guarden certa relació amb els nens de la virtut teologal de la
Caritat en el sepulcre de l'almirall. Per acabar, on també troba semblances -entre d'altres- es en la
virtut de l'Esperança de Bernat en comparació amb el sant Sebastià de l'altar Caracciolo del mateix
escultor (San Giovanni a Carbonara, Nàpols)214. 

La historiografia, doncs, vers
l'autoria planteja un autor raonable i
versemblant per a la realització del
sepulcre. Tanmateix, no podem
oblidar les analogies tradicionals
derivades dels escultors italians i
també les fluències exercides entre
ells durant la primera meitat del cinc-
cents. El sepulcre de Vilamarí, en
paràmetres simbòlics i iconogràfics és
un gran exemple arribat al territori
abans de finalitzar la primera vintena
de segle; elements com les virtuts, un

dels nous trets simbòlics més especials i característics dels sepulcres monumentals renaixentistes
italians i la tipologia clarament triomfal del conjunt transporten, des de l'àmbit funerari però
extensible a l'humanisme italià més genèric idees físiques -és a dir, impossibles de comprendre del
tot-, d'un nou pensament encara en beceroles a Catalunya. Malauradament, l'obra està en excés
restaurada degut als desastres històrics ocorreguts, aquest fet, afegeix un plus de complexitat en
l'estudi dels elements i la seva imatge original així com la petja personal de l'autor. 

213 Op. cit., Yeguas (2000) (pp. 237-239); Op. cit., Yeguas (2012) (pàg.77): “La tomba montserratina degué ser 
realitzada per aquest mestre, que era Diego de Siloé, cap del taller napolità mentre Ordóñez estava fora, entre 
maig de 1517 i novembre de 1518, és a dir, entre la vinguda del seu soci a Catalunya i la possible arribada de la 
tomba a Catalunya. Ordóñez torna a Nàpols el desembre de 1517, una estada que podria haver-se allargat fins al 
final d'abril de 1518, i, al marge de contractar marbre i ajudants, també degué haver pogut supervisar el curs de 
les obres de la tomba Vilamarí. Siloé hauria estat el director dels treballs, i el degué ajudar un oficial com 
Brescia”. 

214 Op. cit., Yeguas (2012) (pp. 75-81).
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2.4. El sepulcre de Ramon III Folc de Cardona-Anglesola (c.a. 1522-25)
a l'església parroquial de Bellpuig d'Urgell. 

Ramon Folc de Cardona-Anglesola (Bellpuig, 1467–Nàpols, 1522) fill d'Antoni Folc de
Cardona-Anglesola. Baró de Bellpuig, es cassà al 1506 amb Isabel Enríquez de Requesens filla del
comte de Palamós. Home que sentí atracció per la militància des de ben jove, especialment naval,
motiu per el qual va ser nomenat almirall a les ordres de Ferran el Catòlic en les campanyes del
nord d'Àfrica i Itàlia i on va participar en accions guerreres fet que el dugueren, finalment, a ocupar
els virregnats de Sicília (1507) i Nàpols (1509). Ramon començà la seva trajectòria militar
comandant galeres com a recolzament primer al Gran Capità i després als almiralls Lezcano i
Vilamarí215 per a la conquesta de Nàpols i en lluita contra els francesos. Al setembre de 1505 va
dirigir l'armada a la presa de la plaça forta nord-africana de Massalquivir però abans nombrat virrei
de Sicília216. Quatre anys més tard, el 1509, va ser nombrat virrei de Nàpols en substitució del comte
Joan d'Aragó. Durant els anys de virregnat, va dirigir amb ordre i entesa tot i haver-se d'enfrontar a
diverses crisis de caràcter social i estamentals per manca de proveïments i per l'intent d'introducció
de la Inquisició espanyola. L'any 1511, Ferran el Catòlic el va designar com a capità general de la
Lliga Santa i fracassà en la seva primera acció en el setge de Bolonya però que finalment va
aconseguir sotmetre rere la insistència del nostre personatge. Tanmateix, va sotmetre Florència
restaurant als Mèdici enfront del govern de la ciutat com també Brèscia, Pàdua, Treviso i Milà entre
d'altres. L'any 1515, rere una aliança ara entre el papa i el rei de França Lluis XII, Ferran decideix
retirar-se de la seva campanya al nord i Ramon torna a Nàpols. Amb la mort de Ferran al 1516 i
l'arribada al poder de Carles I i les seves guerres contra Francesc I, el nostre protagonista es
converteix en gran almirall del regne de Nàpols i capità general de les forces imperials fins que
morí al 1522 en l'exercici del seu càrrec com a virrei217.

215 Villa (1908). Antonio Ridríguez Villa (editor), Crónicas del Gran Capitán. Madrid: Bailly // Bailière e hijos. 
“Había llegado á esta sazón don Ramón de Cardona, catalán, que fué despues Virrey de Nápoles [...] y también 
vino Villamarín” (pàg. 391). Recordem, Vilamarí es va cassar amb Isabel, germana de Ramon Folc. 

216 di Blasi (1790-91). G. Evangelista di Blasi Gambacorta, Storia cronologica dei vicerè, luogotenenti e presidenti del
regno de Sicilia. [Edició consultada de 1842. Palerm: Stamperia Oortea].: “Accaduta la morte del vicerè la Nuça, il
re Ferdinando il Cattolico elesse per succesore al medesimo nel viceregnato di Sicilia Raimondo de Carona conte 
di Alveto” (pàg. 139 “Capo XXII”). 

217 Per a completar la biografia: Doussinague (1944), José María Doussinague, La política internacional de Fernando 
I el Católico. Madrid: Espasa-Calpe;  Bosch i Ignés - Torrent i Torrent (1993). Josep Maria Bosch i Ignés - Raül 
Torrent i Torrent . El Mausoleu de Ramon de Cardona i Anglesola: una interpretacio artístico-historica. Bellpuig: 
Ajuntament de Bellpuig, Departament de Cultura. (pp. 7-9); Op. cit., Yeguas (2000) (pp. 239-263); Molas (2004). 
Pere Molas Ribalta, L'Alta noblesa catalana a l'Edat moderna. Vic: Eumo (pp. 45-52); Op. cit., Yeguas (2009) (pp. 
7-12 i 23-64); Grau (web). Eulàlia Duran Grau, “Ramon de Cardona-Anglesola i de Requesens”. En: 
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0014977.xml. 
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Va ser la seva vídua, Isabel, qui
encarregà el mausoleu a l'escultor Giovanni
Merliano da Nola actiu a Nàpols i un dels
grans valors de l'època en l'àmbit escultòric218

[imatge 58]. És irrefutable que l'encàrrec va
ser encarregat a Nola ja que aquest va firmar
el mausoleu en la part inferior del basament:
IOANNES NOLANVS / FACIEBAT. Al
respecte de l'autor, tot i ser en excés decoratiu
i ampul·lós, fet per el qual se la criticat com a
escultor exageradament decoratiu, banal i
mancat d'imaginari se'l pot justificar sota la
idea de que, la sumptuositat sigui únicament
un mètode més per mostrar riquesa219. Tot i
així era un dels escultors amb més fortuna a
Nàpols en aquella època i, sens dubte, el
sepulcre per al difunt Ramon va engrandir
encara més la seva fama. Nola, molt
segurament era conscient de l'oportunitat que
se li presentà amb aquesta comanda i
probablement si dedicà en exclusiva durant
diversos anys; almenys no es coneix cap altre
encàrrec d'ell fins al 1528220. Al voltant de

l'estil, Garriga en especial, menciona la influència que segurament exercí Andrea Sansovino,
escultor dels famosos sepulcres d'Ascanio Sforza i Girolamo Basso a l'església de Santa Maria del
Popolo (1505-1507, Roma) [imatge 59 i 60] per a la confecció del mausoleu de Bellpuig i, es creu,
una influència portada per Bartolomé Ordóñez en el seu pas per Nàpols. Tanmateix, és impossible

218 Op. cit., Garriga  (1986) (pàg.45). Evidència documental en: Pane (1975-1977). Roberto Pane, Il Rinascimento 
nell'Italia meridionale. Milà: Edizioni di Comunità. En aquesta obra consta una “Lettera a Marcantonio Michiel del
20 de marzo 1524”, escrita per Pietro Summonte on s'esmenta: “tene in mano oggi un gran sepolcro marmoreo per 
lo illustrissimo signor don Raimondo di Cardona, che si ha da portar in Catalogna” (pg. 68). Hernando Sánchez  
en Op. cit., Yeguas (2009) (pàg. 11) esmenta una idea recurrent, que la iniciativa de l'encàrrec i l'estil classicista 
d'aquest per mà d'Isabel podria venir donada per seguir l'exemple de la seva cunyada Isabel de Cardona qui ben 
segurament va fer l'encàrrec d'un sepulcre anàleg -i ja comentat- però menys ambiciós per al seu marit Bernat de 
Vilamarí. 

219 Op. cit., Garriga (1986) (pàg. 49, nota al peu de la imatge).

220 Sobre Nola recomano: Vasari (1568), Girogio Vasari, Le vite... (edició a cura de: Luciano Bellosi y Aldo Rossi, 
Giovanni Previtali [pres.] 2010). Madrid: Cátedra. (pp.635-626); Weise (1977). Georg Weise, Studi sulla scultura 
napoletana del primo Cinquecento. Revisioni critiche, confronti ed attribuzioni. Nàpols: Edizioni scientifiche 
italiane;  Abbate (1977). Francesco Abbate, “Su Giovanni da Nola e Giovan Tommaso Malvito”. En: Prospetiva, 8, 
pp. 48-53.; Abbate (1992), La scultura napoletana del cinquecento. Roma: Doncelli; Gai (web). Valerio da Gai, 
“MARIGLIANO, Giovanni, detto Giovanni da Nola”. En: Dizionario Biografico degli Italiani (2008): 
[ http://www.treccani.it/enciclopedia/marigliano-giovanni-detto-giovanni-da-nola_(Dizionario-Biografico)/ ]
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descartar la influència que, com es veurà, molt segurament també
exercí en Nola l'aprenent d'Ordóñez, el napolità Girolamo Santacroce
i el seu company de taller Giangiacomo da Brescia221. 

Als avatars històrics del mausoleu, val a dir que el sepulcre es
veié seriosament afectat per la Guerra del Francès amb la ocupació
del convent pels soldats francesos al 1809 i més tard pels espanyols
els quals van profanar i mutilar parts del sepulcre. La Reial Ordre
d'Exclaustració Eclesiàstica de 1835 va deixar abandonat el convent i
de retruc el mausoleu fins que una mobilització pública va
aconseguir que fos traslladat a l'església parroquial de Bellpuig  al
1842. L'últim episodi fou l'incendi del 21 de juliol de 1936 que
ensorrà la volta provocant danys molt greus en la obra a més dels 4
anys següents que restà al descobert. Finalment, l'any 1940 es va
poder dur a terme una restauració que llevà el sepulcre en una
condició digne222.

Envers el sepulcre, ens trobem davant d'una tipologia repetida
en la Itàlia del quattrocento d'arc triomfal romà d'obertura única, és a
dir, sepulcre adossat al mur amb la urna o el vas sepulcral al centre i
cossos laterals amb fornícules decorades amb estatuària al·legòrica.
La idea nuclear és la de presentar el triomf sobre la mort enaltint la
fama, glòria i victòries del difunt en vida. Ja s'ha esmentat en la
introducció com l'antropocentrisme humanista, l'aparició de la
burgesia i les societats mercantils propugnen una nova visió de la
mort representada i centrada en exaltar les qualitats i gestes dels
homes en consonància al gaudi per les glòries mundanes. Així, l'italià
culte del l'humanisme s'emmiralla amb l'heroi clàssic de l'antiguitat
en quant a la necessitat de fer mèrits en vida per perpetuar així la
seva memòria; efecte conjugat amb la mentalitat cristiana tot i

221 Op. cit., Garriga (1986) (pàg. 46) i Naldi en:  Op. cit., Yeguas (2009) (pàg.13).

222 Ibíd., Garriga (1986) (46-46); Yeguas (2001). Joan Yeguas i Gassó, “Sobre la restauració del panteó de Bellpuig”. 
En: El pregoner d'Urgell, 522, pp. 29-30): “Tothom sap que aquesta joia del Renaixement ha sofert diversos 
tràngols al llarg de la història. Des d'actes vandàlics: a la guerra del Francès es parla del trencament d'un braç de
la virtut de cos sencer de la part dreta, l'incendi del 2 de juliol del 1936, una posterior destrossa el 14 de setembre 
del 1938 a mans d'una brigada d'anarquistes, i altres atacs de menys importància com ratllades en llapis o 
erosions superficials d'algun personatge. Però la tomba també ha tingut de suportar un parell d'operacions a vida 
o mort, que a la llarga deixen les seves seqüeles: el seu trasllat del convent fins a l'església parroquial en el 1841, i
la restauració d'Antonio-Cruz-Collado entre 1953 i 1954” (pàg. 29); Op. cit., Yeguas (2009) (pp. 91-106). 
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concebre la vida terrenal com un pas per preparar la salvació i assolir l'autèntica vida, la del més
enllà. El sepulcre presentat aquí, respon com d'altres exemples de la seva contemporaneïtat a “una
creixent autoconsciència de l'individu que es manifestava en el desig de pervivència de la memòria
de la seva existència després de la mort” per tant, “les sepultures són monuments on queda
juxtaposada la visió de la mort entre una concepció macabra i dramàtica i una de més humana o
civilitzada, en la qual té lloc l'exaltació i celebració dels mèrits del personatge”223

Estructuralment, i en alçat, el sepulcre consta d'un basament, dos cossos centrals i un
entaulament. En primer lloc, el basament consta de tres parts diferenciades: arrenca amb un sòcol
on únicament s'observa l'epígraf del seu autor en l'escòcia inferior mentre que en la superior trobem
una garlanda de fulles de roure entrellaçades per una cinta de seda. A continuació trobem un tor amb
una sanefa que combina monstres, petxines i àmfores. El basament continua amb la part central que
conté, al mig, un relleu on es representa la batalla nord-africana de Massalquivir en tres escenes
diferenciades: duel entre genets hispans i musulmans a l'esquerra; sis naus de la flota al centre i
guerrers hispans custodiant presoners islàmics a la dreta. A banda i banda de la part central del
basament trobem sengles parelles d'angelets que sustenten llenços i on darrere podem observar les
següents inscripcions: SERVAVI THALAMVN GENIO / DVLCISSIME CONIVX / SERVANDVS
NVNC EST / PRO THALAMO TVMVLVS. A esquerra i dreta ORNASTI ET MANES
LACRIMIS / MISERABILIS VXOR / HAVD OPTARE ALIAS / FAS ERAT INFERIAS. Per últim,
el basament està rematat per un entaulament ornat amb un fris de garlandes penjades, màscares i
una cornisa superior formada per oves i dards. 

223 Op. cit., Yeguas (2009) (pp. 67-69). En part, seguint les idees de Op. cit., Tenenti (1989) pp. 3-30).
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A continuació arrenca el cos central que el podem dividir en la
fornícula rematada amb mig punt al centre on s'encabeix el
sepulcre amb la figura del jacent, i als costats els laterals del
cos central dividides en dos pisos. En el carrer central podem
observar com la figura del jacent reposa sobre la urna
sepulcral i aquesta, alhora, reposa sobre l'esquena de dos
éssers amb bust femení però amb trets zoomòrfics. Es creu
que podrien ser sirenes ja que, com s'ha esmentat anteriorment
(en el sepulcre de Pere de Cardona 1.5 . pp. 33 i ss) en
l'antiguitat clàssica -especialment a la grega i la filosofia
platònica- aquests éssers tenien caracter ís t iques
psicopòmpiques224. L'efigie de Cardona, pel seu costat, va ser
creada com la d'un home adormit, recolzat sobre el seu elm i
acomodat sota coixins vesteix armadura i sosté el ceptre de
comandament en referència al seu poder regent i militar
[imatge 61]. En l'urna sepulcral, seguint amb la temàtica de
clara analogia marítima en favor de la vida i glòries del difunt,
trobem representat un thiasos marí -seguici del déu Neptú- on
veiem, de dreta a esquerra: Tetis alletant a un geni marí;
Galatea acompanyada del pastor Acis; Amfititre sobre un lleó
marí; Neptú en un carruatge dirigit per quatre hipocamps i,
finalment, dos tritons tocant sengles corns. Al respecte, hi han
idees diverses a esmentar. En els sarcòfags de l'antiga roma els
tritons fent sonar els corns evocaven la música, considerat un
vent favorable per a l'ascensió de l'ànima. En aquest sentit,
juntament amb les sirenes, els tritons també eren auxilis en el
viatge de l'ànima a través de l'oceà cap a la illa dels
benaventurats segons la cultura grega de l'antiguitat225. 

Damunt de la figura del jacent, es situa el timpà on trobem un
alt relleu sobre el plany del Crist mort. D'esquerra a dreta, el
protagonitzen: Josep d'Arimatea, l'apòstol Joan, Maria
sostenint el cos inert del seu fill, Maria Cleofàs, Nicodem i
Maria Magdalena. S'en destaca la notable factura en el cisellat
i l'accentuació del dramatisme en el trenos exposat per els
gestos i les expressions dels acompanyants de Crist. Cantera,
de nou fa notar que és una escena recurrent ja que utilitza el

224 Op. cit., Cantera (1987) (pp. 214-215). 

225 Ibíd., Cantera (1987) (pàg. 199).
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dolor de la mort per crear una analogia paral·lela per la mort
del protagonista del sepulcre226. Finalment, a l'intradós es pot
observar una composició floral de caràcter esquemàtic i
compartimentat. A l'exterior i part superior de l'arc podem
trobar en els carcanyols a la dreta un estruç amb una ferradura
al bec, emblema familiar dels Cardona-Anglesola i a l'esquerra
una gerra amb cards, també símbols dels Cardona i una
inscripció que resa A.G.P, possiblement: Ad Gloriam
Perpetuam. La clau de l'arc apareix decorada amb l'escut
heràldic de Ramon Cardona-Anglesola coronat amb un elm
amb cimera plomallada i envoltada de cintes vegetals -card o
acant-. 

A la part frontal dels cossos laterals trobem figures femenines
abillades amb indumentària clàssica. Al pis inferior trobem
sengles figures de cos sencer inserides en fornícules
apetxinades emmarcades en pilastres amb fust decorat amb
trofeus -casc, fletxes, espases, alabardes, piques, etc.- i
coronades per capitells jònics dels quals, les volutes han sigut
metamorfosades en cargols marins. La figura de l'esquerra duu
branquillons d'alzina o roure -arbre de Júpiter-, símbol de la
victòria -niké- i la veiem aixafant un casc fet d'un gran cargol
marí amb monstres a la visera. A la dreta trobem una altre niké
duent esqueixos de palma i decorada amb una diadema,
ambdós objectes també símbols de la victòria. Al pis superior
trobem figures de mig cos que sobresurten d'òculs i tanmateix
emmarcades entre pilastres amb trofeus figurats. A l'esquerra
trobem una victòria romana oferint una corona de llorer; planta
consagrada a Apol·lo i atorgada com a símbol de la glòria i la
fama merescuda gràcies a accions heroiques o nobles. A la
dreta trobem una altre figura femenina en l'acte d'entregar un
ram d'olivera, símbol aquest de la pau, la justícia i la
concòrdia; suposadament es tracta d'Eirene, filla de Zeus,
deessa romana de la pau. En conjunt, són al·legories de les
virtuts del difunt que venen a subratllar el caràcter noble i
heroic del nostre protagonista227. 

226 Ibíd., Cantera (1987) (pàg. 168).

227 Op. cit., Bosch i Ignés - Torrent i Torrent (1993) (pàg. 16). 

80

63.Sepulcre de Ramon de Cardona-Anglesola
[detall]



l'Escultura sepulcral en terres catalanes al segle XVI
Treball Final de Màster / Universitat de Girona

Albert Juárez Díaz (u1910709)

Abans d'arribar a l'àtic, el sepulcre es coronat per un
entaulament composat en tres parts diferenciades. L'inferior
consta d'un arquitrau llis tripartit per bandes de perles amb
astràgal i cimaci composat d'oves i fulles. A la part mitja
s'observa un fris historiat corregut, interromput per l'escut
heràldic al centre, el qual narra molt segurament l'última
batalla de Vincenza ocorreguda l'any 1513 on Ramon de
Cardona comandà l'episodi bèl·lic en terra contra els
venecians. En el fris s'observen genets; infants amb llances i
armes de foc; tambors i estendards; guerrers caiguts i,
finalment, la pressa de la fortalesa. L'entaulament culmina
amb una cornisa amb bandes d'oves i un astràgal i un cimaci
de fulles d'acant. 

Finalment, el sepulcre acaba amb un àtic on podem observar
sengles àmfores-encenser  al costat de personatges asseguts
en meditació. S'interpreten aquestes figures com genis
naturals, protectors de la terra i el mar ja que, ambdós
personatges duen un escut on es representa un cistell amb
fruits i en l'altre un tema marítim amb la figuració de les ones
del mar228. Per últim, al centre trobem una representació del
terreny celeste on podem veure la Mare de Déu amb el Nen
als braços dins d'una ametlla mística de núvols i angelets
sostinguda per dos àngels. Fet que es podria interpretar com
una analogia al tema de l'ascensió de l'ànima però, sobretot,
recorre a un tema conegut i reiteratiu de la tradició en el qual,
es demana a la Verge Maria perquè intercedeixi per la

salvació de l'ànima de difunt. A sota d'aquesta representació de la Verge glorificada trobem un
làpida commemorativa rectangular amb la següent inscripció: 

RAIMVNDO CARDONAE QVI REGNVM NEAPO / LITANVM PREROGATIVA PENE REGIA
TENENS / GLORIAM SIBI EX MANSVETIDINE COMPARAVIT / ISABELLA VXOR
INFELIX MARITO POT FECIT / VIX ANN XXXXXIIII MENS VIII DIEB VI / ANNO MDXXII 

Tot i la influència que segurament va rebre d'escultors del quatre-cents i contemporanis a ell;
és impossible descartar la arrel compositiva tradicional que el sepulcre té amb els arcs de triomf
romà com, per exemple, el Constantí (c.315) o Titus (c.a 81), el de Trajà a Benevent (c.a 114-117) o

228 Segons: Op. cit., Yeguas (2009) (pàg. 148). D'altre banda, Op. cit., Bosch i Ignés - Torrent i Torrent (1993) (pàg. 17) 
creuen que podria tenir relació amb el ritual funerari romà on l'oficialitat vetllava pel cadàver vora del foc sagrat i 
amb el cap cobert amb la capa en senyal de dol com podem observar en la figura de la dreta.
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fins i tot l'arc commemoratiu d'Alfons el
Magnànim a Castel Nuovo (1453-1471, Nàpols)229

[imatge 65]. Tanmateix, en el sepulcre s'observa
una arrel tradicional deutors dels sepulcres
romano-llombards. A la segona meitat del segle
XV, diversos autors toscans o llombards i
practicants a roma van crear una serie de sepulcres
i altars innovadors estructurats en pisos amb
figures santes o al·legories de les virtuts. L'any
1473 i després de crear el sepulcre de Pius II,
Andrea Bregno creà l'altar de la sagristia de Santa
Maria del Popolo on col·loca una arcada en el
carrer central de l'altar flanquejada per figures
santes dins de fornícules apetxinades [imatge 66].
A la última dècada del segle XV Andrea Sansovino
-el qual es citen les seves com a influència
probable per al sepulcre de Bellpuig, especialment
les tombes que va fer per al cardenal Ascanio
Sfroza i Girolamo Basso entre 1505 i 1507- va
crear l'altar del sagrament per a l'església del Santo
Spirito (1491-1492. Florència) [imatge 67].
Trobem una estructura arquitectònica similar al
sepulcre de Ramon de Cardona ja que es pot
observar l'ús de fornícules circulars en el pis
superior; un recurs que ja va utilitzar Antonio
Rossellino per a l'altar de la Nativitat per a l'esgésia
de Santa Maria de Monteoliveto a Nàpols l'any 1477. 

Sens dubte, però, en quant a l'ús de les imatges, Giovanni da Nola
sembla tenir un deute important amb Bartolomé Ordónez i el seu
company de taller i aprenent Girolamo Santacroce230. Del primer,
se'n destaca la semblança notable entre la figura d'un dels presoners,
aquest barbut amb una mà al rostre en l'escena de la batalla de
Massalquivir envers una figura de la tomba d'Andrea Bonifacio a
l'església de San Severino e Sossio (1516. Nàpols). D'altre banda,
també es pot observar com algunes figures equines del thiasos marí
son veritablement anàlogues a les del retaule de l'Epifania de

229 Op. cit., Cantera, 1987 (pp. 111-112). Al voltant de la influència tradicional dels elements iconogràfics i 
simbològics, segueixo l'estudi realitzat per Op. cit., Yeguas (2009) (pp. 148-154).

230 Op. cit., Abbate (1986) (pàg.37).
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65. Arc d'Alfons el
Magnànim. (1453-
1471. Castel
Nuovo, Nàpols.

66. Andrea Bregno, Altar de la
sagristia (1473. Església Santa Maria

del Popolo, Roma)



l'Escultura sepulcral en terres catalanes al segle XVI
Treball Final de Màster / Universitat de Girona

Albert Juárez Díaz (u1910709)

Bartolomé Ordónez a San Giovanni a Carbonara (1515.
Nàpols)231.

D'altre banda però, els deutes visuals són igualment
notables amb certes figures de Girolamo Santacroce. En
destaca diverses com la figura del jacent Ramon de
Cardona la qual guarda forces analogies amb la figura del
jacent en la tomba de Carlo Gesualdo a l'església de San
Martino (1424. Nàpols) [imatge 68] (pàg. 69 d'aquest
estudi)232. Al respecte d'altres figures, s'en destaquen
especialment les figures de les virtuts o al·legories les quals
van ser presses, molt segurament com a models de les
al·legories de la tomba d'Antonio Gennaro a l'església de
San Pietro Martire (1523, Nàpols)233. 

Les virtuts i excel·lències del sepulcre escapen a tota
animació crítica que es pugui realitzar i no hagin sigut dites
ja234. Cert és, que d'altres han esmentat un evident
sobrecarregament, buidor i extrem classicisme envers

l'ideològic cristià del conjunt malgrat la cura i perfeccionisme tant en els detalls com en el conjunt
general235. Certs és que l'ampul·lositat i abigarrament del conjunt desmereixen en certs aspectes la

231 Op. cit., Yeguas (2009) (pàg. 156).

232 Ja ha sigut esmentat anteriorment, però és necesari recordar-ho. Al respecte de la figura del jacent, Op. cit., Garriga 
(1986) (pàg. 50) esmenta que és una tipologia figurativa àmpliament utilitzada a l'època renaixentista i esmenta els 
estudis de Op. cit., Panofsky (1992) (pp.81-82) el qual relaciona aquestes figures amb la tradició etrusca i romana 
malgrat aquest model ja apareix en tombes hispàniques del segle XV. 

233 Op. cit., Yeguas (2009) (pp. 156-158). A partir de: Op. cit., Weise (1977) (pàg. 45) i Naldi (1977). Roberto Naldi., 
Girolamo Santacroce. Orafo e scultore napoletano del Cinquecento. Nàpols: Electa. 

234 La historiografia ha ressaltat les virtuts del sepulcre ja des del segle XVI: “[...] acaso el monumento mas suntuoso 
de las artes que hay en Cataluña”. En: Op. cit., Ponz (1788) (vol. XIV, carta V paràgraf 2-10). Per a la 
historiografia veure: Op. cit., Yeguas (2009) (pp. 107-127). 

235 Piferrer i Pi Margall: [...] Es una obra perfecta en escultura por la sabia degradacion de términos [...] por la 
escelencia de la composicion, por la acertada combinacion de los grupos, mayormente los del combate, y por la 
espresion de las figuras. [...] Pero, este frente y las sirenas ofrecen á los ojos imágenes lascivas que muy mal se 
avienen con al santidad de un templo y con la magestad de semejante obra. [...] Mas ¿el ojo indagador de la 
crítica se pierde tal vez en ese amontonamiento de detalles y perfecciones de manera, que nada note allí que no sea
digno de alabanza? A pesar de tanta gracia y valentia, aun con aquella pureza suya que encanta, no llena 
enteramente este monumento el objeto á que se le destinó, y aparece un tanto destituido de aquel caracter 
sepulcral de las masas griegas y de los obeliscos egipcios, que suben al cielo como la idea de la inmortalidad; 
pocos pensamientos profundos, pocas reflecsiones sobre Dios, sobre las miseria de la vida, la inmensidad de los 
cielos, la eternidad y la muerte sugieren al alma aquellas graciosas imágenes, y échase menos la sensacion honda 
y grave que raras veces dejan de causas los lineamientos grandioso, severos y espléndidos. [...] la misma profusión
de ornatos perjudica su buen efecto; y ciertamente faltan ahí algún plano liso y molduras, que dividan los 
pensamientos, hagan resaltar las bellezas, y presenten puntos de reposo á los ojos”. En Piferrer-Pi Margall (1839). 
Pablo Piferrer-Francesc Pi Margall, España. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia. vol.II (de 2), 
Cataluña. (pp.303-312). 
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67. Andrea Sansovino, Altar del Sagrament (1491-
92. Església del Santo Spirito, Florència)
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monumentalitat del conjunt, un efecte
que es podria haver resolt mitjançant un
ús més intel·ligent, mesurat i sobri dels
elements decoratius. Ara bé, vers la
iconografia i els elements significants
representats, sens cap mena de dubte és
la peça més absoluta que conservem:
tipologia, jacent, virtuts, termes236,

escenes i temàtica marina en relació al difunt però a la tradició romana sepulcral i l'element religiós
marginal però de posició preeminent. Vers l'estudi més profund, enllà d'una reducció crítica als
aspectes formals i significants, és complexe dirimir idees pròpies d'una peça sobre la qual s'han
escrit quantioses pàgines. Entengui, el lector, que és un fet lògic donada la fortuna del seu escultor i
també el reconeixement d'aquesta obra en el territori català com una de les més excelses vingudes
d'Itàlia; així com també, en l'àmbit sepulcral, la peça presenta quasi a la perfecció tot el nou ideal
vers la mort i l'enterrament.  

2.5. El sepulcre de Jeroni Descoll (c.a. 1536) al Museu Diocesà de
Barcelona {procedent de l'enderrocada església de Sant Miquel -1868-}.

No son moltes les dades que tenim sobre la vida de Jeroni Descoll i Oliva (Barcelona, 1473 -
Castella (?), c.a. 1553) Es coneix però, que al 1503 ja era advocat de la Generalitat de Catalunya;
els anys següents es convertí en regent de la cancelleria de Mallorca i l'any 1505 entra al tribunal de
la Rota a Roma237. Ferran el Catòlic creà l'any 1507 un consell extraordinari per al regne de Nàpols:
la Règia Cancelleria de Nàpols -més tard Consell Col·lateral del Regne de Nàpols- i des d'un inici
Jeroni hi formava part, càrrec que va ocupar fins al 1546. Més endavant, des de l'any 1548 fins al
1552 va ocupar el càrrec de vicecanceller del Consell d'Aragó. Tot i que la data de la seva mort és
incerta, la última documentació coneguda on hi apareix és de principis de gener de 1553238. Segons
una de les epigrafies del sepulcre consta que el va encarregar ell mateix l'any 1536 tenint el nostre
protagonista 63 anys en aquell moment. Triangulant les dades, doncs, Jeroni hauria viscut al voltant

236 El Termes serà un concepte tractat en profunditat més endavant en el sepulcre de Bentet de Tocco però que també 
apareixen en aquest sepulcre a l'interior i exteriors dels arcs del primer pis. Els estípits són figures planyeres amb 
forma troncopiramidal que evoquen la fi de la vida segons Cantera en Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 200).  

237 Op. cit., Sans Travé (1994-1997) (vol.I, 306, 308, 310). 

238 Segons Yeguas acompanyant al príncep Felip a Toro. Op. cit., Yeguas (2000) (pàg.324) remetent a: Voltes (1958). 
Pedro Voltes Bou, Cartas del Emperador Carlos I a la ciudad de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona 
(docs. 231, 232, 246). 
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68. Girolamo Santacroce. Tomba de Carlo Gesualdo. [detall] (c.a. 1524.
Museo di San Martino, Nàpols) 
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de 80 anys i hauria nascut cap al 1473239 -conjecturant
clar, que morís al 1553- 240.

Jeroni Descoll va viure a Nàpols gairebé la meitat de la
seva vida. Segons el seu últim testament, redactat al 1544
a la ciutat citada, disposà que fos enterrat en el sepulcre
que manà construir i enviar a l'església de Sant Miquel de
Barcelona on l'any 1516 va comissionar la portada major
de dita església241. 

El sepulcre actualment resta al Museu Diocesà de
Barcelona rere a que l'església fos derruïda l'any 1868.
Malauradament, durant l'alçament de juliol de 1936 el
sepulcre va ser trossejat i així resta actualment242. 

Tipològicament, és un sepulcre de concepció vertical
adossat al mur i llit sepulcral llindat amb forma
rectangular [imatge 69]. El sepulcre arrenca amb un sòcol
i de seguit un basament consistent en quatre pedestals
cisellats amb motius grotescos composats per motius

vegetals, figures híbrides i també
s'observa un mascaró amb trets de faune.
Els pedestals estan lleugerament en
plànols diferents ja que els externs
sustenten les columnes del cos del
sepulcre i les interiors el llit sepulcral. Al
centre del basament podem observar
sengles putti sostenint torxes enceses i
l'escut heràldic al centre basat en una

239 Molas (1990). Pere Molas Ribalta, Família i política al segle XVI català. Barcelona: Rafael Dalmau. (pàg.17-18). 
En l'obra citada s'esmenta una carta del príncep Felip al seu pare Carles V on s'esmenten les virtuds de Jeroni 
Descoll: “El vicecanciler micer Coll fallesció pocos días ha. Perdió en él Vuestra Magestad un buen ministro”. 

240 Op. cit., Duran (1974). Eulàlia Duran i Grau, “Descoll i d'Oliva, Jeroni”. En: Gran Enciclopèdia Catalana (vol.6). 
Barcelona: Gran Enciclopèdia Catalana (pàg.154); Yeguas (1998). Joan Yeguas i Gassó, “Jeroni Descoll. Una 
trajectòria com a polític i mecenes”. En: Pedralbes. Revista d'història moderna, 18-1, [IV Congrés d'Història 
Moderna de Catalunya, Barcelona, desembre 1998], pp. 349-361. 

241 El seu testament es pot consultar en: Op. cit., Yeguas (2000) (apèndix documental número 23, pp. 863-873. “Item 
ordino et / dispono quod corpus meum comendetur in ecclesia Beate Marie Consolationis / in monte Pausilipi 
donesch portetur in civitatem Barchinone ad quam illud portari / volo et mando et ponatur in ecclesia parrochiali 
gloriosi Michaelis / archangeli in sepulchro ibidem per me constructo et si uxor mea charissima voluerit quando 
Deus de ea disponet ponatur in eodemsepulchro” (pàg. 870). 

242 Op. cit., Garriga (1986) (pàg. 51).
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69. Sepulcre de Jeroni Descoll (1536. Museu 
Diocesà de Barcelona)

70. Sepulcre de Jeroni Descoll (1536. Museu Diocesà de Barcelona) 
[detall basament amb putti flamers]
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muntanya amb una flor de lis que sobresurt del cim en correspondència al cognom Descoll243

[imatge 70] Al respecte del basament, es necessari aturar-se al respecte de les figures alades. En
sepulcre de Jeroni Descoll, en total conté 4 putti, els ja esmentats duent el flamer i dos més a la part
central just damunt de la figura del jacent trobem dos més els quals subjecten una cartel·la; un d'ells
es recolza amb l'avantbraç i mira a l'espectador mentre que l'altre apareix de perfil i es recolza en la
cartel·la alhora que és sustenta el rostre, gest que podem interpretar com adormiment o pensament
profund. Redondo Cantera ha estudiat al respecte i hem remeto a sintetitzar la simbologia d'aquestes
figures. La fama i difusió de les figures-nen alades és una idea desenvolupada a partir de la imatge
de l'Eros grec. La vinculació amb l'àmbit de la mort prové d'una vessant adormida d'aquesta figura i
que va adoptar l'escultura funerària romana on s'associava l'Eros dormit com a símbol del somni de
la mort. Els filòsofs neoplatònics del Renaixement van interpretar l'Eros de l'art sepulcral romà amb
Thanatos -la personificació de la mort sense violència- i la seva associació amb el seu bessó Hipnos
-personificació del somni- entenent que “el amor era la clave para una filosofia de la muerte” -i la
mort és un llarg somni-244. Aquesta associació simbòlica i visual de l'Eros-Thanatos es va
desenvolupar a mitjans del s.XV en diversos sentits i matisos a partir de la idea nuclear però sense
abandonar-la. Una d'elles és la que trobem en aquest sepulcre: els putti flamers. D'entrada, els
flamers són un objecte recurrent i típic en els sepulcres clàssics. Els romans habituaven a deixar
làmpades i torxes al voltant del sepulcre per foragitar els mals esperits -funció apotropaica-. El
cristianisme, amb els segles s'apropià d'aquest element i li atorgà un significat relacionat amb la
llum eterna. En un sentit més pràctic, senzillament les torxes es convertiren en un element
iconogràfic i figuratiu de les tombes pel simple fet de que eren un element recurrent en els
enterraments -associació directa-. En l'àmbit funerari podem trobar genis alats duent torxes del
revés, símbol inequívoc, com l'espelma apagada, de l'extinció de la vida. En canvi, les torxes cap
amunt i enceses poden eludir tant a les il·luminaries fúnebres com poden significar la immortalitat
de l'ànima245  Els àngels superiors es lamenten per la mort del difunt, especialment el que recolza el
cap en una mà, i els àngels flamers vindrien a simbolitzar la fugacitat de la vida.  

Del basament arrenquen dues columnes corínties amb el fust decorat amb grotescos en el seu terç
inferior, amb una basa composta per plint, tor, falsa escòcia i tor. Vers els grotescos en relleu del
fust, i també per a les del basament, cal detindre's un segon per apuntar unes idees. En el camp
iconogràfic, especialment en l'àmbit decoratiu, els sepulcres italians importats, com en aquest cas,
resulta una font d'entrada d'idees noves i imatges no vistes. En el cas de Jeroni Descoll podem
observar, entre el fullatge o el motiu decoratiu màscares i éssers híbrids, figures preses dels antics
sarcòfags romans i que els artistes renaixentistes van prendre per a la seva formació all'antica. En
aquest sentit, els sepulcres importats, entre d'altres aspectes on radica la seva importància, són un
exemple d'importació de formes i figures simbòliques però també decoratives com els ja esmentat

243 Ibíd., Garriga (1986) (pàg. 51). 

244 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 225).
245 Ibíd., Cantera (1987) (pp. 222, 225-226).
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putti, els trofeus, les al·lusions
dionisíaques com les màscares -símbol
de la mort, però també apotropaic-,
p l a n t e s o é s s e r s f a n t à s t i c s i
monstruosos. En aquest cas específic,
s'observen en els relleus, a part de les
màscares, unes figures femenines
antropofitmòrfiques, barreja d'arbre o
planta amb bust femení246

Al centre del sepulcre trobem el llit
sepulcral, elevat sobre urpes de lleó i al
damunt la figura del jacent del nostre
protagonista. El vas sepulcral es
composa per uns relleus fullejats i dues
màscares flanquegen una targeta
central que resa: DEVM TIME TIBI /
VIVE NOVISSIMA MEMORARE
[imatge 71]. El jacent es presenta amb

les mans juntes i té un gos al costat dels peus. El seu cos reposa sobre tres coixins i el cap sobre un
llibre obert en el qual apareix escrit: BEATI MORTVI QVI IN DOMINO MORIVNTVR. El gest de
les mans en oració, pot simbolitzar l'acció d'immortalitzar el gest de donar gràcies perpètues a Déu
perpetuant així, les plegaries del difunt per sempre. Un acte, activar el difunt atorgant-li un gest
provoca una contradicció visual amb la postura que entenem, sense vida, en paral·lel al cos que
reposa dins del sepulcre. El llibre és un dels molts elements atributius de la representació del difunt.
En aquest cas, sol ser més un element típic de clergues i religiosos que no pas d'un home de lleis tot
i que, en descripcions al respecte del caràcter de Descoll se'l esmenta com un home docte i molt
religiós247. El gos, com hem vist en casos anteriors (1.4. pp. 28 i ss.) és símbol de fidelitat i, en el
cas particular de nostre protagonista la fidelitat és la projectada per Jeroni cap als seus governants248.
Per tant, sense un gran aparat visual i iconogràfic el sepulcre de Descoll aconsegueix mostrar les
virtuts del difunt com la seva intel·lectualitat -llibre-, religiositat -posició orant- i fidelitat -gos-. 

Al damunt del difunt, trobem els putti ja esmentats anteriorment flanquejant una extensa cartel·la
amb el text següent: HIERONYMVS DE COLLE VID REGIVUS / COLLATERALIS
CONSILIARVS ET REGES. / CANCELLARIAM QVI VT REGIBVS SVIS / FERDINANDO II
ET CAROLO V ROMANO(rum) / IMPERATORI INVICTISSIMIS SERVIRET / NAEPOLI
SENVIT VT SALTEM ET IN / HOC SACRO ET IN PATRIA SVA OSSA / QVIESCERENT HOC

246 Teoria al respecte vegis: Ibíd., Cantera (1987) (pàg. 219).  
247 El seu propi testament és una al·lusió contínua a la seva espiritualitat. 

248 Op. cit., Cantera (1987) (122-210-244). 
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71. Sepulcre de Jeroni Descoll (1536. Museu Diocesà de Barcelona) [detall 
cos central: columnes, llit sepulcral, putti amb epígraf]
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SIBI VIVENS FIERI / CVRAVIT ANNO SALVTIS MD / XXXVI AETATIS VERO SVAE LXIII /
ET POSTMODVM VICECANCELLARIVS / REGNOR(um) CORONAE ARAGONVM. 

Finalment s'arriba a un entaulament avançat sense àtic consistent en un arquitrau de platabandes
decorades amb una petita motllura gotejada [imatge 72]. El fris no té cap decoració, almenys
conservada excepte una altre inscripció epigràfica: DECIPIMVR VOTIS ET TEMPORE
FALLIMVR ET MORS / DERIDET CVRAS ANXIA VITA NIHIL.. El text fa apologia de la
irrefutable arribada de la mort i
la inutilitat d'ocupar-se dels
assumptes temporals ; una
reflexió autèntica sobre la vanitat
de les preocupacions mundanes.
Em permeto de citar la traducció
de Redondo Cantera al castellà
perquè, penso, és important
tindre'ls en compte: “nos vemos
frustrados en nuestros deseos, con el tiempo nos decepcionamos y la muerte se burla de nuestras
preocupaciones. Una vida llena de congojas para nada”249. L'entaulament, finalment, queda
rematat per una cornisa amb denticles i un cimaci amb gotes ovalades. 

Historiogràficament, no s'ha dubtat pràcticament en cap
moment de la seva procedència italiana. Tot i que l'encàrrec
es realitzà al 1536, Yeguas creu que el sepulcre va arribar a
Barcelona al 1544. Com argument, apunta a la emulació
pictòrico-mural del sepulcre que el portuguès Enrique
Fernándes va fer per en commemoració als sepulcres de
Ramon Berenguer I i Almodis a la Catedral de Barcelona.250

[imatge 73]. En aquesta data, 1544, s'afirma saber que Jeroni
Descoll habitava a casa del príncep de Salern, Ferrante
Sanseverino, muller d'Isabel de Vilamarí, filla de l'almirall
Bernat de Vilamarí. Isabel de vilamarí que, recordem,
juntament amb la seva mare homònima van ser les
encarregades d'encomanar anys abans la construcció del
sepulcre del seu pare, una de les quatre joies sepulcrals
renaixentistes importades que resten a Catalunya (pàg. 66

249 Ibíd., Cantera (1987) (269). 

250  Op. cit., Yeguas (1998) (pàg. 354). Abans: Ibíd., Cantera (1987) (pàg.117). Vegis també Op. cit., Garriga (1986) 
(pàg. 144). 
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72. Sepulcre de Jeroni Descoll (1536. Museu Diocesà de Barcelona) [detall
entaulament]

73. Enrique Fernandes, Decoració per als 
sepulcres comtals de Ramon Berenguer I i 
d'Almodis (1545. Catedral de Barcelona]
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nota 192). Al respecte dels dubtes que la obra sortís d'un taller
Napolità aquesta dada ja s'esmenta l'any 1986251 però s'afirma amb
rotunditat en estudis de l'any 1997252.

En quant a l'autoria, durant els anys s'han especulat diversos
autors. A Nàpols, com s'ha vist en els sepulcres anteriors, bàsicament
hi havien dos tallers punters sobre els quals es podria pensar la seva
execució: el taller de Bartolomé Ordóñez o el de Giovanni Merliano
da Nola. El nivell qualitatiu més aviat baix del sepulcre i les dates
fan pensar en un escultor de taller però no pas en la mà directa d'un
dels seus caps; així, tot i les reminiscències que la tomba del nostre
protagonista guarda -tornem- amb la de Carlo Gesualdo, realitzada
per l'alumne de taller d'Ordóñez Girolamo Santacroce (c.a. 1524.
Museo di San Martino, Nàpols) la factura no encaixa amb la tècnica
de Santacroce. Tot i que aquestes dades són difícils d'afinar, Yeguas
creu que la tomba pugui provenir del taller de Nola, sobretot per la
seva extensió a partir de l'any 1537. Especialment, la tomba de
Descoll s'apropa a l'estil i nivell de Giovan Antonio Tenerello i

possiblement amb un col·laborador -o ell
mateix treballant en qualitats tècniques
diferents-. A més, tot i que no documentat,
possiblement Tenerello fos alumne de
Santacroce. Algunes de les figures en les
quals Tenerello va treballar com en els
sepulcres dels tres comtes de Saponara
-Ascanio, Jacopo i Sigismondo Sanseverino-
(1539-1546. Santi Severino e Sossio, Nàpols)
i en el sepulcre d'Alfonso Rota (1568. San
Domenico Maggiore, Nàpols) tenen
semblances comparativament anàlogues a la
del nostre protagonista: els putti; la rigidesa
dels cóssos; l'angulositat esquemàtica i la
tendència a la inexpressió facial i la linealitat
de formes [imatge 74 i 75]253.

251 “En desconeixem l'autor però hi ha pocs dubtes que el sepulcre sortí d'un taller napolità”. En: Op. cit., Garriga 
(1986) (pàg. 151).

252 “El 1536 també fou encarregat a un taller de Nàpols -per ara anònim- el sepulcre de Jeroni Descoll amb destí a 
l'església barcelonina de Sant Miquel”.  En: Op. cit.,  Garriga - Bosch (1997) (pàg. 215).

253 Op. cit., Yeguas (1998) (pp. 355-356). Sobre Tenerello: Abbate (1988). Francesco Abbate, “Giovan Antonio 
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74. Taller de Nola. Sepulcre Ascanio 
Sanseverino (1539-1546. Santi 
Severino e Sossio, Nàpols)

75. Giovan Antonio Tenerello. Sepulcre d'Antonio Rota (1568. San 
Domenico Maggiore, Nàpols)
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Tenerello scultore”. En: Scritti di storia dell'arte in onore di Raffaello Causa, pp. 128-132. 
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76. Sepulcre de Jeroni Descoll (1536. Museu Diocesà de Barcelona)
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3. ELS SEPULCRES A LA 
SEGONA MEITAT DEL 
SEGLE XVI. 

3.1. Els sepulcres a la seu de Tarragona. Introducció: la consolidació de 
les formes renaixentistes i la nova espiritualitat (1/4).

Amb una actitud àmplia d'enfrontament al tema, resulta relativament pràctic tractar el cas
dels sepulcres encabits a la Catedral de Tarragona tot i el lapse cronològic tan espaiós entre el
primer i l'últim. En aquest apartat es tracten els sepulcres següents: el sepulcre de l'arquebisbe
(1567-1575) Gaspar Cervantes de Gaeta -i la seva relació amb el monument commemoratiu que
realitzà l'arquebisbe Pere de Cardona-; el del seu successor al càrrec (1575-1586) Antoni Agustí
Albanell i, finalment, el del successor alhora d'aquest últim, el sepulcre de l'arquebisbe (1587-1603)
Joan Terés i Borrull. Com he dit, formulativament, resulta complexe crear un lligam estilístic envers
les obres presentades ja que, per exemple, el sepulcre primer de Pere de Cardona (1.5 pp. 33 i ss.)
dista de manera tangencial del últim dels casos en quant a les seves formes i execució. Tot i així, és
impossible deslligar-los perquè la seva relació és causa demostrada. El motiu primer és per la
tipologia, eix central del nucli d'aquest estudi: tots quatre responen a la tipologia de sarcòfag com a
urna on encabir el cos i objecte principal protagonista. En aquest sentit, aquesta tipologia resulta
concatenada gràcies a que el bisbe Gaspar Cervantes -el segon dels casos- desitjà enterrar-se en una
tomba a imitació del sepulcre primer: lo que bastase casi a la forma que esta la de D. Pedro de
Cardona, pero no con tanto gasto y sumptuosidad, pues para esto yo no senalo tanta quantidad”254.
Alhora, existeix una relació d'abast estudi entre els tres últims arquebisbes pel seu coneixement de
l'humanisme italià ja que van ser-hi a Roma en algun moment de les seves vides. Especialment, els
dos últims sepulcres tenen, encara més si cap, la relació evident de la mà que els va facturar. Tot i
que hem d'utilitzar el terme amb cuitosa relativitat, l'últim quart del segle XVI a Tarragona es
destaca per la consolidació de l'esperit humanista i les formes renaixentistes gràcies a la conjunció
de religiosos il·lustrats al voltant de les figures dels arquitectes i mestres Pere Blai i Jaume Amigó i
que es coneix com l'«Escola del Camp de Tarragona». Tot i algunes opinions de que Agustí Albanell
no participà activament en aquest cercle els quals tenien la decidida voluntat d'incorporar-se als
nous corrents artístics cert és que els sepulcres d'Agustí Albanell i de Joan Terés foren traçats per

254 Capdevila (1934). Sanç Capdevila. “La Seu de Tarragona notes històriques...”. En: Analecta Sacra Tarraconensia, 
10, pp. 8-192. (pàg. 44).
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Pere Blai, mestre d'obres de la seu, figura que dugué els nous dissenys a la romana gràcies a la seva
actitud modernitzadora i al coneixement de tractats italians al respecte255. No és pot ratificar amb
contundència que les dues últimes tombes tinguin una relació directa amb les dues primeres tot i
que, en sengles parelles, les últimes per autor i les primeres per voluntat d'imitació si que la tenen
tot i compartir la mateixa tipologia i emplaçament. El que sí és cert és que, tant el primer sepulcre,
ben probablement obrat per Damià Forment com els de Pere Blai, són contenidors, en les seves
formes, imitacions, iconografia i detalls dels preceptes renaixentistes i l'estil clàssic. Tot i les
relacions esmentades i d'altres notables com l'ús de clipeus heràldics en el sepulcre de Pere de
Cardona -el primer- i el de Joan Terés -l'últim- o l'ús de lleons en aquest últim i el d'Agustí Albanell
existeix una diferenciació que podríem considerar evolutiva o lògica pel fet de que, especialment els
dos últims, però també podríem incloure a Gaeta són figures religioses que han viscut el Concili
tridentí i fins i tot han participat activament. Aquest fet els dotà d'una nova espiritualitat en certa
manera de trànsit envers dues ideologies de pensar la mort però que no acabarà de reflectir-se
externament fins al segle següent. Remetent-me a les paraules d'Ortíz per sintetitzar les idees
exposades i que espero el lector entengui de manera més clara a mesura que es desarticulen els
consegüents sepulcres: “la Catedral de Tarragona, [...] -és- un dels espais on les idees del
renaixement van aportar una renovacio dels parametres de la mort d’epoca medieval, tot just
coincidint amb les reformulacions religioses del Concili de Trento, que ens dona pas a les
concepcions barroques de la mort. El lligam italianitzant es fruit de les estades dels personatges en
terres foranies, ja sigui per questions politiques o religioses”256. 

3.2. Els sepulcres a la seu de Tarragona. El sepulcre de Gaspar 
Cervantes de Gaeta (†1575. c. ?) (2/4). 

Gaspar Cervantes de Gaeta -o Gaete- va morir el 15 d'octubre de 1575 als 63 anys segons
l'epigrafia del seu sepulcre; per tant, suposem nasqué l'any 1512 a Trujillo (Càceres). Llicenciat al
col·legi de Sant Salvador de Salamanca l'any 1542 passà a ser canonge de la seu de Lleó. Els anys
següents va actuar com a inquisidor, provisor i vicari general de la diòcesi de Sevilla; l'any 1555
inquisidor de Saragossa; 6 anys més tard és nomenat bisbe de Messina; el 1564 arquebisbe de
Salern i, 4 anys més tard, assoleix l'arquebisbat de Tarragona, càrrec que mantingué fins la seva
mort257. Tot i així, el nostre protagonista no trepitjà Tarragona fins arribat l'any 1572 ja que la seva
participació tribunícia en el conegut judici de Bartolomé Carranza l'impediren sortir d'Itàlia258. Tot i

255 Op. cit., Garriga (1986) (pàg. 179).

256 Op. cit., Ortiz (2015) (pàg. 326). 

257 Guitierrez (1972). Carlos Guiterrez “Cervantes de Gaete”. En: Diccionario de historia eclesiastica de Espana 
(Aldea - Marín - Vives -dirs-), vol. I. Madrid: CSIC. (pàg. 400). 

258 Tellechea (1983) José Ignacio Tellechea, “El Cardenal Gaspar Cervantes de Gaete (1511-1575) Arzobispo de 
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així, un cop arribat la seva activitat va ser
constant i estimulant en diversos sentits: va
crear la Universitat de Tarragona amb
quantioses donacions a l 'esmentada
institució; va fer fortificar la ciutat de
Tarragona amb la construcció de baluards i
nous accessos. A nivell més espiritual, entre
les diverses empreses executades a millorar
les parròquies i esglésies de la seva diòcesi
en destaco la traducció l'any 1573 del
Avvertimenti per le persone ecclesiastiche,
que en contingut venia a ser les conclusions
assolides en sínodes ocorreguts a Salern
amb la intenció de difondre les noves
directius de l'esperit contrareformista. Per
últim, també va fundar una casa de noviciat
jesuítica i va crear la confraria del Sant nom
de Jesús a Vallbona de les monges259. 

El sepulcre [imatge 77] es troba entre el
buit perforat entre les dues primeres
capelles laterals -Baptisme, antigament de
les onze mil Verges i la de sant Miquel- del

costat de l'epístola de la Seu tarragonina. Diverses fonts bibliogràfiques, començant per Capdevila260

noten que l'epigrafia esmenta que el sepulcre fou creat extestamento, és a dir, seguint la voluntat
última del cardenal: “Mando que mi cuerpo sea sepultado, si muriese en Tarragona, en la santa
Iglesia Catedral de aquella que se dice Sta. Tecla, en la parte o lugar que mis testamentarios mejor
pareciese, consultado, pero, con mi Rdo. Capitulo, no habiendo yo hecho otra declaracion por
escrito o palabra sobre esto, y lo mismo se haga si muriere dentro de la provincia metropolitana de
Tarragona; y los lugares que al presente a mi parecen comodos en la dicha mi iglesia son entre las
dos capillas de las Virgenes y San Miguel, vaciando del muro lo que esta entre medio de ellas lo
que bastase casi a la forma que esta la de D. Pedro de Cardona, pero no con tanto gasto y
sumptuosidad, pues para esto yo no senalo tanta quantidad, y que se hiciere con esto un bulto de
marmol que todo no pasase de quatro cientas libras no mas; y quando esto no pareciese, en el coro

Salerno y Tarragona. Cartas inéditas relativas al proceso de Carranza”. En: Analecta Sacra Tarraconensia, 51-52, 
Barcelona, pp.  295-321.  

259 Completen la biografia consultada: Op. cit., Yeguas (2000) (pp. 680-682); “Gaspar Cervantes de Gaeta” En: 
Enciclopedia Catalana Digital (http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0017122.xml). 

260 Op. cit., Capdevila (1934) (pàg. 44). 
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dende los pies de donde esta la sepultura del Patriarca
Urrea, hasta la puerta del rexado que se sale del coro, y
esto sera de mucho menos costa”. 

Tipològicament, es tracta una obra que segueix el
tipus sarcòfag en base a la imitació que desitjà fer
Cervantes del sepulcre -formentià- commemoratiu de
Pere de Cardona. Per tant, tot i que aquest aspecte ja ha
sigut comentat, destaco algunes de les seves
característiques a mode de resum: és una obra a mig
camí entre el sepulcre mural i el sepulcre tipus llit i
independitzat del mur. Alhora, no el podem considerar
exempt perquè prima la seva visió frontal i en alçada. El
tipus sarcòfag, d'arrel classico-romana va ser recuperat
pels artistes renaixentistes i, en gran mesura, radica el
seu valor i en l'ús de materials nobles per realitzar-lo. La
forma varia segons si hi anava col·locat la figura del
jacent al damunt o no; però, en base i en aquest cas en
concre t , so l r espondre a l t ipus més t íp ic :
paral·lelepípede amb una tapa, en general, de forma
troncopiramidal261.

El sepulcre té una alçada lleugerament superior als 4 metres i reposa sobre un basament que conté,
com el sepulcre a imitar sengles inscripcions epigràfiques dins de tabulas ansata encarades cada
una cap a una capella. A la capella del Baptisme: VIRGINIB(us) S(anctis) / ANQVISITORIS
PRIMVM FVNCTVS MVNERE / CREATVS INDE ANTISTES MESSANESIVM
SALERNITANORVM ET TARRACONENSIVM / ROMANA ET PVRPVRA CORVSCANS
VERTICEM / GAETE CERVANTES TANTILLVS PVLVISCVLVS / IAM FIET HOSPES DEIN
EXSVRGET INTEGER / PIA INTERIM PARENTEM LVGENS TARRACO / SVAE MAGISTVM
VITAR HABEBIT OPTIMVM. -trad. “a les santes Verges; primer va exercir el carrec d'inquisidor,
pel qual fou nomenat bisbe de Messina, de Salern i de Tarragona (arribant) de forma brillant a
l'alta porpra romana (cardenalat); en aquell moment Gaete Cervantes va passar a ser tan
insignificant pols, que immediatament l'estrany va ressorgir (o ressuscitar) intacte; entretant, la
pura Tarragona es lamentava al funeral i tenia com a bona la vida del seu mestre”-. A la capella de
Sant Miquel: MICHAELI ARCHANGELO SACRVM / GASPARI CERVANTI GAETE EX
INQVISITORE / ARCHIEPISCOPO MESSANENSI ITEM SALERNITANO / ITEM
TARRACONENSI PRESBYTERO CARDINALI / ANSTISTITI SANCTISSIMO ET
VIGILANTISSIMO / DE TARRACONENSIBVS OPTIME MERITO / EX TESTAMENTO /
VIXIT AN(os) LXIII PRAEFVIT ECCLESIAE / AN(nos) VII OBIIT XVI KALENDAS

261 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 99). 
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NOVEMBR(is) M D LXXVV -trad. “a sant Miquel arcangel; Gaspar Cervantes Gaete des de
inquisidor a arquebisbe de Messina, també de Salern, també de Tarragona i cardenal; bisbe
santissim i atentissim (fou considerat) de gran justicia pels tarragonins; va viure 63 anys, estant 7
anys a l'església (de Tarragona); va morir el 15 d'octubre del 1575; per testament (es féu la
tomba)”-262

A continuació, s'aixeca una estructura en jaspi de Tortosa de formes similars al basament
-paral·lelepípede rectangular- però lleugerament menors on s'acull l'escut heràldic del difunt timbrat
amb capel borlat i dos putti -orientats a la capella de sant Miquel- en actitud planyent. Tot i la
manca d'atributs, el simbolisme segueix una pauta d'arrel coneguda. En un sepulcre tractat
anteriorment el de Jeroni Descoll (1536. -act.- Museu Diocesà) (2.5. pp. 84 i ss.) apareixen també
sengles putti planyents en el cos central superior de les restes conservades del sepulcre. La idea més
senzilla és pensar en una derivació dels planyents medievals que es representaven en les tombes
més elaborades i que va seguir el seu recorregut amb el segles evolucionant en diversos personatges
de naturalesa diversa. Tot i així, crec que no es poden desvincular dels putti amb flamers o cranis
que van fer la seva reaparició en l'àmbit sepulcral renaixentista i duien a la meditació sobre la mort.
Els putti, alats, en l'espai funerari tenen
una arrel que es remunta a l'època grega
i que ja s'ha tractat en el sepulcre del ja
mencionat Jeroni Descoll, tot i així, ho
resumiré breument. Dins de la imatge
renaixentista, aquestes figures són les
que més conserven la idea directa del
pensament sobre la mort lluny de la idea
humanista de la victòria sobre aquesta.
Tot i així, exempt de tot regust macabre
o tradicional, el que venen a simbolitzar
és el somni de la mort, idea que els
neoplatònics van recollir de l'època
clàssica i que aquest, alhora, van
prendre de la representació iconogràfica
de l'Eros. L'Eros, és una figura present en els sarcòfags per la seva relació amb els cultes mistèrics i
les hierogàmies -“simulacre” d'unió amb al divinitat-. Aquesta figura nen-àngel, visible en sarcòfags
clàssics es va interpretar com a Thanatos, la mort no violenta, en un exercici evident d'absorció dels
atributs i la imatge identificativa; procés lògic ja que des d'època grega Eros i Thanatos -i fins i tot
el germà bessó d'aquest últim, Hipnos- tenien sovint atributs anàlegs. Aquest fet dugué a relacionar-
los amb facilitat ja que, pensadors i humanistes relacionaven l'amor com una clau per entendre la
filosofia de la mort. Sigui com sigui, sense perdre la idea principal, les figures alades, amb diversos

262 La traducció s'extreu de: Op. cit., Yeguas (2001) (pp. 683-684). 
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atributs com cranis o antorxes apareixen en múltiples sepulcres d'època moderna. En aquest sentit,
no pretenc insinuar que hi hagi una relació directa del simbolisme amb els putti d'aquest sepulcre;
senzillament, crec que venen a representar el la idea del plany tot i que, la figura -l'angelet pesarós-
apareix per una tendència a representar-los en diversos sepulcres i duen a l'espectador a pensar
sobre la mort -el dol, la fugacitat, la fi d'una vida, representatius del ritual funerari, etc-263. 

Finalment, a la part superior es troba el sarcòfag, consta de dos bases troncopiramidals rectangulars
oposades, la part inferior arrodonida en les seves formes i amb un fullejat senzill i la tapa, d'angles
més rectes també conté un cisellat semblant. En aquest espai trobem la representació de tres virtuts,
una al damunt del sarcòfag i les altres dues en la base superior de l'estructura precedent i les tres
orientades cap a la capella del Baptisme. El tema de les virtuts, també tractat en altres tombes
d'aquest estudi, figures simbòliques que ja apareixen en sepulcres del segle XIV i que venien a
representar, en conjunt, les qualitats de tot bon cavaller cristià. Podem interpretar les virtuts -les
Teologals i les Cardinals- no com les pròpies del personatge enterrat, sinó com un exercici amb
missatge per apel·lar als homes que contemplin al sepulcre a adquirir-les. La iconografia d'aquestes
figures al·legòriques, en l'àmbit hispànic segueixen el model italià i se les pot identificar gairebé la
majoria de les vegades; en aquest cas són dues teologals i una cardinal. De cara a l'espectador, la
figura de la dreta correspon a la virtut de l'Esperança -teologal-. Tot i ser una de les virtuts amb la
iconografia més diversa, en aquest cas respon a un dels més comuns: figura femenina mirant cap
amunt amb les mans juntes o sobre el pit. En l'estructura també però a l'esquerra, es representa la
virtut de la Fortalesa -cardinal- i també segueix el model més freqüent: figura femenina amb una
columna, a vegades sencera, a vegades partida o, fins i tot, en l'acte de partir-la. Aquesta visió està
segurament inspirada en un fragment de l'Apocalipsi (3,12) “El qui triomfi el faré columna del
santuari del meu Déu” però també pot tindre relació amb el conegut capítol de Samsó en el temple
dels Filisteus (Jutges 16:29-30) on, trencant amb els braços dues columnes, va fer caure el temple.
Per últim, la figura al damunt del sarcòfag representa a la Caritat -teologal- i, com les dues
anteriors, la seva imatge respon a un dels models més utilitzats: el de l'amor cap al proïsme. Figura
femenina acompanyada per un, dos o fins a tres nens i en actitud d'emparar-los sota la seva
protecció. En aquest cas, du un d'ells al braç, referència visual recurrent264. 

Tot i saber el preu de contractació i el temps per realitzar el sepulcre, es desconeix qui és
l'autor. Segons la font, el disseny del sepulcre probablement va anar a càrrec de l'arquitecte i tracista
Jaume Amigó i en d'altres, s'esmenta a un jove Pere Blai265. D'altre banda, Joan Bosch esmentà
l'existència documental de la contractació, l'any 1578 de l'escultor Joan Huguet per a realitzar sis
personatges per a la tomba del cardenal Cervantes. El 1580, aquestes figures varen ser depositades a
la libraria sedis ad effectum eas ponendi”. D'aquelles imatges, creu, únicament en resten 3, les

263 Op. cit., Cantera (1987) (pp. 224-226). 

264 Ibid., Cantera (1987) (pp. 200-204). 

265  Op. cit., (Garriga (1986) (pàg. 180); Op. cit., Yeguas (2000) (pàg. 685). 
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virtuts comentades266. El sepulcre del cardenal Gaspar Cervantes, tot i ser d'una menor i evident
qualitat conté certes imatges que, deixant de banda l'execució general del conjunt, gens harmònica,
denoten un enteniment de base de la tipologia i simbologia en l'àmbit tombal de natura moderna.
Per últim, un petit detall. És coneguda la trajectòria de Gaspar Cervantes i la seva participació en el
Concili de Trento fet que, tot i no demostrar en el seu sepulcre el canvi que es produirà en l'àmbit
artístic i sepulcral amb la Contrareforma, sí que, en l'epigrafia hi ha un aspecte que vincula la
mentalitat del nostre personatge al nou esperit religiós i, fins i tot, a una de les forces estètiques i
dinamitzadores més punyents del segle següent com són els jesuïtes -recordo que va fundar una
casa de noviciat jesuítica a Tarragona-: GAETE CERVANTES TANTILLVS PVLVISCVLVS.
Gaspar assegura que, rere la destrucció del cos i la seva reducció a pols, ressorgirà integre. En
aquest punt, és impossible aventurar-se a discernir fins a quin punt va participar en el programa
visual del seu sepulcre però sí que penso que en resolució a la seva voluntat de crear un sepulcre
visible però menys virtuós que d'altres de la mateixa catedral i per alguns detalls en l'epigrafia el
sepulcre està a cavall entre el correcte classicisme del sepulcre a imitar però amb tímids trets cap a
nou pensament i estil gestant que sabem es consolidarà en el segle següent al del nostre
protagonista. 

3.3. Parèntesi. El sepulcre de Benet de Tocco (c.a. 1584-85) al 
sobreclaustre del Monestir de l'Abadia de Montserrat. 

Marco Antonio (Nàpols, 1510 - Montserrat, 1585) pertanyia a la dinastia Tocco, una antiga
família de dèspotes de l'Epir. En una visita a Montserrat al 1542 va decidir entrar com a monjo
benedictí i canviar-se el nom per Benet. Durant el trienni de 1556-1559 fou elegit abat de
Montserrat, temps en el qual dugué a terme diverses donacions i empreses, com feines de
construcció i reconstrucció d'ermites, granges i un molí, entre d'altres. Va repetir la dignitat atorgada
durant el trienni de 1562-1565 moment que va dedicar a continuar l'obra de la nova església
començada per l'abat Garriga. Durant la reforma tridentina, va ser escollit per Felip II com a bisbe
de Vic (1564) i en els triennis de 1569-1572 i 1578-1581 va presidir la Generalitat de Catalunya.
L'any 1572 fou nomenat bisbe de Girona i, finalment, l'any 1581 va ser nomenat abat president del
monestir, càrrec que va ocupar fins la seva mort267. 

266 Bosch (1994) Joan Bosch Ballbona, Els Agusti Pujol i l'escultura a la Catalunya del seu temps (Tesi doctoral). 
Barcelona: Universitat de Barclona, Departament d'Història de l'Art. (vol. I, pp. 227-228). 

267 Bibliografa consultada: Op. cit., Roig i Jalpí (1678)  (capítol segon, LXXVII); Op. cit., Villanueva (1851) (pp. 28-
32); Altés (1990) Francesc Xavier Altés i Aguiló “Els abats montserratins del segle XVI al Liber reformationis 
Montisserrati”. En: Studia Monastica, 32, pp. 157-213. (pp. 199-203); Op. cit., Yeguas (2012) (pp. 84-85); “Benet 
de Tocco”. En: Enciclopedia Catalana Digital (http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0066223.xml). 
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Del sepulcre únicament s'han conservat
quatre fragments els quals resten actualment
al sobreclaustre de Puig i Cadafalch al
monestir de Montserrat. La primera d'elles és
el bust del jacent  amb mitra i bàcul, la
representació del difunt reposa amb els ulls
tancats i el cap sobre un coixí lleugerament
ornamentat [imatge 78]. El bàcul i la mitra
són símbols evidents de la seva condició en
referència al càrrec que va ostentar. La
posició del bàcul segueix l'esquema típic
segons Cantera: si la figura és jacent el bàcul
es col·loca sobre el cos a un costat i es

subjectat pel difunt amb la mà, o més
freqüent, amb el braç recolzant-lo sobre
el cos independentment de si te els ulls
oberts o tancats268. En aquest cas, el
bàcul està rematat per el cap d'una serp o
un drac, un element simbòlic que, tot i
semblar extremadament paradoxal en
quan a la simbologia, es t roba
representat en múltiples bàculs,
especialment durant l'època medieval.

La figura, en quant a jacent, és el recurs preferit pel cristianisme. Redondo menciona la
problemàtica de representar al difunt amb els ulls oberts o tancats esmentat que s'ha establert un
principi generalitzador que atribueix als italians les figures amb ulls tancats i les figures amb els ulls
oberts com una preferència dels escultors transalpins269. Tanmateix, tot i existir excepcions, la figura
del difunt amb els ulls tancats ha d'estar desactivada, és a dir, els objectes amb els quals se'l
representa han d'aparèixer reposant sobre el cos del difunt. Un altre aspecte a tindre en compte és el
matís idealitzador en el tractament del rostre. Refusant la tendència medieval de representar el
jacent idealitzat -moltes vegades aproximant l'edat del difunt a la de la mort de Crist-. Els sepulcres,
especialment del segle XVI i com s'observa en aquest cas en especial, ens trobem amb un rostre vell
ens els últims estadis de la vida però el veiem seré i reposat com si l'edat, el dolor i la mort no
haguessin fet estralls i ara estigués gaudint de la vida eterna. D'altre banda, Yeguas, citant a Altés,
menciona que el jacent du inadequadament un pal·li arquebisbal, la banda circular al voltant del coll
i ornada amb 4 o 6 creus que únicament poden dur el papa o els arquebisbes metropolitans270.

268 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 248).

269 Ibid., Cantera (1987) (pàg. 122).

270 Altés (1992). Francesc Xavier Altés i Aguiló, L'església nova de Montserrat (1560 - 1592 - 1992). Montserrat: 
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78.Sepulcre de Benet de Tocco (1584-85. Abadia de Montserrat)
[fragment jacent]

79a.Sepulcre de Benet de Tocco (1584-85. Abadia de Montserrat) [fragment
tapa frontal sarcòfag]
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De les altres peces conservades, resten dues figures,
una amb barba i l'altre sense duent una gramalla, una
toga romana llarga que s'utilitzava en els moments de
dol [imatge 79a i 79b]. Personalment, crec que són dos
Termes simplificats. Els Termes són un element
decoratiu que pren un fort simbolisme si s'executa en
l'àmbit funerari “por la relacion establecida entre
termes i término, viniendo a significar el el fin de la
vida”. Aquesta relació entre el Termes i la fi de la vida
està recollida en l'obra literària Emblemata d'Andrea
Alciato: “[...] El Término aqueste es de nuestra vida, /
Que esta prefixo el dia que nos lleva / Y del principio el
fin da entonces prueva”271. Alciato descriu la tipologia
d'aquesta figura consistent en una figura amb el cos
tallat, com si fos un estípit antropomòrfic “Un canto en
cuadro a la forma de un dado / Esta enterrado encima
esta esculpida / una figura de cuerpo cortado / De la
cintura abaxo [...]. En aquest cas es redueix a un
element decoratiu als laterals del sarcòfag però, tot i
així, tant per el simbolisme com per les vestidures
recorden als famosos Termes que es poden observar en
els brancals del sepulcre de Ramon III Folc de Cardona
Anglesola. En aquest cas, els Termes estan en actitud de
plorar o meditar fet que, segons Redondo Cantera,
recorden les representacions de plorants en els seguicis
fúnebres de no pocs sepulcres medievals. Per
disposició, forma i vestidures (estípits humans
troncopiramidals invertits duent una gramalla) crec que,
d'una manera senzilla, guarden la mateixa funció i sentit
simbòlic272

L'altre element conservat és l'escut heràldic el qual es
composa per un oval dividit en tres camps: part
esquerra amb l'àliga bicèfala coronada amb or; a la
dreta part superior trobem la creu al tipus Jerusalem, un

Publicacions de l'Abadia de Montserrat. (pàg. 112). A parti de: Op. cit., Yeguas (2012) (pàg. 86). 

271 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 200).

272 Vegis també: Op. cit., Yeguas (2009) (pàg. 140). 
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79b.Sepulcre de Benet de Tocco (1584-85. Abadia de
Montserrat) [detall tapa sarcòfag]

80.Sepulcre de Benet de Tocco (1584-85. Abadia de
Montserrat) [detall escut]
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lambel de tres pendents i sis flors de llis emparellades; finalment, avall a la dreta, quatre faixes
vibrades d'atzur sobre un camp argent. L'escut heràldic està timbrat amb un capel del qual es
desprenen borles que flanquegen l'escut; tot i que únicament és conserven dues borles, per norma,
segons la condició de bisbe del difunt serien 6 a cada costat (2x6-1,2,3/1,2,3) [imatge 80].

Per últim, conservem per fonts textuals l'epitafi en diversos documents del qual en destacaré la
descripció d'Argaiz. Segons el text, l'epitafi anava col·locat als peus de l'escut heràldic amb la
següent descripció: 

«INCLYTA MARMOREO SITA SUNT HOC OSSA SEPULCHRO / EXIMII MONACHI
PONTIFICISQUE PII / A TOCCO CUI NOMEN ERAT BENEDICTUS ET ESSE / GAUDEBAT
TAUCUM REGIA PROGENIES / DESERTI CULTOR SACRA QUIDNAM PAGINA
MONSTRET / DIDICIT ET VALDE MORIBUS ESSE PROBIS / ELIGITUR MONTIS SERRATI
PRIMITUS ABBAS / ATQUE AD DESERTUM PROTINUS ILLE REDDIT / INDE ETIAM
REGIMEN P]OST PAUCA VOCATOR ADIDEM / [FIT VICI PRESUL SITQUE G]ERUNDA
TUAS / [NEC NON ILERDAE ANTISTES GRATI]SSIMUS OMNI / [ET CLERO EX POPULO
CAELITIBU]SQUE FUIT / [FIT CATHALANORUM PARITER BIS FORTE TRI]UMVIR /
[CUM SANTA EXERCIENS MUNUS UTRUMQUE PROBA / CORPUS HABET STRACTUM
HOC EX MARMORE MAUSOLEUM / MENS FRUITUR VERIS PERPETUISQUE BONIS]»273

El sepulcre anava destinat a l'església vella, a la sisena capella del costat de l'evangeli que l'any
1581 el capítol de Montserrat li concedí al nostre protagonista. Benet tenia dret a sepultura i
ornament. Segons fonts historiogràfiques, l'any 1623 es va acordar col·locar el sepulcre de Benet a
la capella de Sant Josep -a l'església nova- amb voluntat d'aprofitar el sepulcre per a Lorenzo Nieto,
Abat de Montserrat i arquebisbe d'Oristany (Sardenya), lloc on va ser finalment enterrat i per tant,
de lògica, el fet no es va consumar. Tot i així, segons Altés, aquest tenia dret a esborrar l'escut i
l'epitafi i col·locar el que ell desitgés274. Documentació posterior esmenten que el sepulcre
continuava a l'església vella, segurament a la capella de Sant Benet fins al seu enderrocament entre
1782-1784275.

Per finalitzar, al respecte de l'autoria, no hi ha cap documentació que esclareixi cap possibilitat amb
contundència. Tanmateix, les poques peces conservades no ajuden a crear un mapa comparatiu amb
les obres d'altres autors de l'últim quart del segle XVI. Segurament el sepulcre va ser encarregat i
realitzat en data propera a la mort de Benet i és per aquí on apareixen diversos noms d'escultors
actius a l'època però no es pot ressoldre ja que existeix una manca de base documental i gràfica
sobre la qual conjecturar amb seguretat. Així que, de moment, l'obra és anònima276. 

273 Op. cit., Argaiz (1677) (pp. 209). 

274 Op. cit., Altés (1990) (pàg. 176). 

275 Segons Vargas Ponce en: Op. cit., Baraut (1968)  (pàg. 24).

276 Per exemple: “Abans hem assenyalat que Tocco va encarregar un retaule per a la seva capella montserratina, i els 
responsables de la part escultòrica en foren els fusters Joan Perello, Aragall o algú del seu entorn, si l'obra fou 
contractada abans de la mort de Tocco; una capitulacio posterior obriria més el ventall de possibilitats”. En: Op. 
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Tot i la qualitat del sepulcre, més aviat òptima i les poques restes
conservades, hi han diversos elements que resulten interessants i
atorguen un valor especial entorn al seu significat. Hi ha elements,
que si la seva interpretació es correcta, demostren un coneixement
“al gust modern” del simbolisme i elements funeraris. El primer
són les ja mencionades figures troncopiramidals que rematen els
cantons del sarcòfag; de ser realment Termes, indueixen a pensar
que l'escultor coneixia un element simbolicofiguratiu evidentment
complexe i estrany. L'únic cas documentat al segle XVI a
Catalunya és el del sepulcre de Ramon de Cardona a Bellpuig
(1522-1525) [imatge 81a i 81b] i penso que és d'on va extreure la
idea ja que Alciato no dona pas una definició prou clarament
imaginativa per dur a un escultor de tècnica més aviat pràctica a
traduir-la amb tanta efectivitat. Si realment l'autor coneixia les
característiques del sepulcre de Ramon de Cardona -un fet
probable donada la fama d'aquest i els anys que van transcorre
entre que el sepulcre del virrei va arribar a Catalunya i la mort del
nostre protagonista- duen a pensar que el sepulcre guardaria una

tipologia i mostraria uns elements tendint cap a formes italianes i
renaixentistes que no pas del gust més tradicional. En aquesta direcció,
no descartaria pas, sobretot si analitzem el rostre de la figura del
jacent, de les analogies que guarda envers la figura del jacent que
podem observar en el sepulcre del bisbe Guillem Boïl (1532. Catedral
de Girona). Un sepulcre que, per lògica, Benet va poder observar en la
seva època com a bisbe de la ciutat citada des de l'any 1572. L'altre
element que desitjo remarcar és la inscripció del sepulcre. Cantera277

esmenta una de les qualitats més evident en els epitafis d'època
renaixentista envers els d'època anterior: el culte a la personalitat
durant l'època moderna es tradueix en una redacció més prolixa i
elogiosa del text. En aquest mateix aspecte, Panofsky, en la seva
defensa dels canvis en l'àmbit funerari d'època moderna -el rebuig o
despreocupació per el futur en favor d'una glorificació del passat i les
glòries obtingudes en vida- esmenta que, amb la inclusió de les virtuts,
també es produeix una inserció i progressiva eclosió de la narrativa
que desenvolupa narrativament els elogis del difunt i els mèrits
assolits. En aquesta línia, Panofsky menciona que l'elogi al propi ser,
sobretot els seus mèrits -especialment acadèmics i intel·lectuals en el

cit., Yeguas (2012) (pàg. 88).  

277 Op. cit., Cantera (1987) (pàg. 254). 
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81a.Giovanni da Nola. Sepulcre de 
Ramon Folc de Cardona-Anglesola 
(1522-25. Església parroquial de 
Bellpuig) [detall Termes] 

81b.Giovanni da Nola. Sepulcre de 
Ramon Folc de Cardona-Anglesola
(1522-25. Església parroquial de 
Bellpuig) [detall Termes] 
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cas dels humanistes- substitueixen les preocupacions al respecte del futur de l'ànima278. En el cas de
Benet de Tocco, tot i que home que serví a Déu i a la creu, com a abat i bisbe, l'epitafi indica una
ferma voluntat de recalcar la seva biografia sense abandonar un estil que incideix contínuament en
la fama, la glòria, el reconeixement i el caràcter il·lustre del difunt denotant una absència -si
pensem, a més, en el seu estament- de la dedicació o preocupació del seu destí en el més enllà. 

 

3.4. Els sepulcres a la seu de Tarragona. El sepulcre d'Antoni Agustí 
Albanell (c. 1594) (3/4).

 

Antoni Agustí, nasqué a Saragossa l'any 1517 fill d'Antoni Agustí i Siscar, conseller reial de
Ferran el Catòlic. Després d'estudiar a Salamanca i Alcalà va marxar a Bolonya on es doctorà en
Dret Civil i Canònic. Sofia Mata279 descriu com el nostre personatge va cultivar les seves virtuts a
Itàlia. En l'àmbit eclesiàstic fou membre del tribunal de la Santa Rota i destacà en el seu paper en
les actes conciliars tridentines. En l'aspecte cultural, va sobresortir tant per la seva realització
d'obres que s'editaren arreu d'Europa com per mostrar-se competent en el camp de la història del
dret i la creació d'edicions. L'any 1561 va ser nomenat bisbe de Lleida però no s'hi va poder
incorporar fins l'any 1564 ja que havia d'assistir a les sessions de Trento. Al arribar, tot i oposicions,

el seu paper principal va ser el de difondre les
directius contrareformistes i, en aquest
aspecte, va procurar escriure i editar diverses
obres divulgatives. Finalment, l'any 1575
rebé el càrrec d'arquebisbe de Tarragona
(1576-1586) fet que el dugué a envoltar-se de
figures clarament humanistes d'aquell
moment280. 

A Antoni Agustí se'l relaciona amb la
coneguda -«Escola del Camp», moviment
arquitectònic encapçalat per Pere Blai i
Jaume Amigó amb la intenció d'introduir les
formes classicistes a la diòcesi de Tarragona

278 Op, cit., Panofsky (1992) (pp. 68-69). 

279 Mata (2003). Sofia Mata, “El sepulcre d'Antoni Agusti (1517-1586) bisbe de Lleida i arquebisbe de Tarragona”. En:
Anuari d'Història i Cultura, 4, 2002-2003, pp. 565-582. (pàg. 573).

280 Per a la biografia: Mayans (1734) Gregorio Mayans i Siscar, Vida de don Antonio Agustin, arzobispo de Tarragona.
Madrid: Juan de Zúñiga (impr.); Op. cit., Villanueva (1851) (vol. XVII, pp. 58 i ss. i vol.XX, pp. 32-39); “Antoni 
Agustí i Albanell” En: Enciclopèdia Catalana Digital (http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0001211.xml). 
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82.Vista de la Capella del Santíssim amb el sepulcre d'Antoni Agustí 
Albanell (1594. Catedral de Tarragona)
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per mà d'eclesiàstics il·lustrats (al
respecte recomano Carbonell M., 1986).
Les obres resultants, així com el moment
de pujança del territori és evident si es
tenen en compte totes les capelles,
esglésies i convents que es dugueren a
terme en les darreries del segle XVI. En
d'altres opinions Garriga no considera a
Antoni Agustí com un d'ells o almenys
com un dels més presents. Fins i tot,
redueixen el seu mecenatge artístic a la
capella del Santíssim -on es troba el
sepulcre- ja que Agustí residí més a
Barcelona que no pas a Tarragona d'aquí
que “en certa manera, se'l exclogui del
cercle d'eclesiastics il·lustrats que van
dur les formes a la romana en el camp
de Tarragona”281. Tot i així, la capella
del Santíssim, atribuïda la traça a Jaume
Amigó està considerada com una de les
obres més reeixides de l'arquitectura
renaixentista catalana creada per
potenciar l'Eucaristia, acte de protagonisme cabdal en les noves directius tridentines i,
paral·lelament, perquè Antoni Agustí pogués emplaçar el seu sepulcre [imatge 82]282. 

El sepulcre [imatge 83], en la seva senzillesa física i tipològica és un sepulcre-sarcòfag.
Abans de res, val remetre's al seu origen ja que Redondo Cantera esmenta que es tracta d'una
inspiració directa del sepulcre que en 1469 realitzà Llorenç el Magnífic per a perpetuar la memòria
del seu pare, Piero i el seu oncle Giovanni. El sepulcre d'Antoni Agustí, doncs, és una “copia literal
del italiano” però amb menys gràcia que l'original ja que el primer es realitzà combinant bronze
amb materials policroms i el del nostre cas resta nu i opina que va poder extreure aquest disseny
d'un gravat de Cornelis Cort283 [imatge 84]. Tot i les semblances evidents, especialment en l'urna,

281 Op. cit., Garriga (1986) (179-182).

282 Al respecte de Trento i la importància de l'eucaristia vegis:  Martínez (2000). Fernando Martínez Gil, Muerte y 
sociedad en la Espana de los Austrias. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. (pp. 105 i 313-
314). 

283 Op. cit, Cantera (1987) (99); Triadó (1998). Joan Ramon Triadó,  “Segle XVI: “de l'humanisme culte a l'humanisme
reformat”. En: Escultura moderna i contemporania. Art de Catalunya / Ars cataloniae, vol.7. Barcelona: l'Isard. 
(pàg. 23). 
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83. Sepulcre d'Antoni Agustí Albanell (1594. Catedral de Tarragona)
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ambdós casos mostren diferències substancials en la
resolució i que va més enllà del material emprat com
es pot observar en la cartel·la, la decoració de la tapa
i l'ús de sanefes i grotescos. Cert és que la peça
tarragonina mostra un cert horror vacui amb la
superposició constant de motius diferents i decoratius
i l'ús recurrent de grotescos i volutes284. Ja s'ha parlat
en el sepulcre commemoratiu que encarregà Pere de
Cardona i la seva influència en el de Gaspar
Cervantes al respecte d'aquesta tipologia funerària
que assolí reconeixement demostrat durant el
Renaixement gràcies a la seva inspiració romana i la
realització amb materials nobles. El cas que ens
ocupa consta d'un sarcòfag aixecat sobre un lleuger
basament de pedra calcària de Santa Tecla quasi sense
decoració. El vas està decorat per grotescos vegetals
convertits en l'extrem inferior en urpes de lleó a les
cantonades. Aquest element figuratiu com a sustent ja
es trobava en mobles en època egípcia. Tot i així, no
és estrany trobar-ne en diversos sepulcres,
especialment de mà italiana o de gust italianitzant.
L'arrancada entre el basament i el sepulcre consta

d'una primera línia on hi apareixen figurats mascarons amb caps de lleó. La seva simbologia es
complexa i antiga. En l'àmbit sepulcral, la figuració de lleons -en aquest cas únicament els caps i
que no està copiat del sepulcre de Verrochio- tindria un significat tradicional relacionat amb la
custòdia i la guarda com ho indicà Alciato en els seus Emblemas -XV, Vigilantia et cvstodia-. Des
d'època grega es poden trobar lleons figurats en cambres sepulcrals, la força d'aquests éssers els
atorgà una característica idònia per salvaguardar els morts, una idea que es desenvolupà també en
l'Edat Mitjana. A la vegada, el lleó també té connotacions cristianes ja que se'l relaciona amb Crist
en quant el Redemptor va vigilar els seus fidels -entre d'altres aspectes que s'utilitzen com a símils-.
En resum: “de todos estos significados, quiza su mision de guardianes del sepulcro -la expresion de
fiereza asi parece confirmarlo- y la confianza en la Resurreccion, gracias al poder de Cristo sobre
la muerte -creencia de importancia fundamental para el fiel cristiano-, sean los que primen en
aquellas representaciones de leones situados en la parte inferior de los monumentos funerarios del
siglo XVI”285. Cantera fa menció als lleons que es figuren de cos sencer en no pocs sepulcres
d'aquest segle -com per exemple el sepulcre segünt i últim d'aquest treball, el de Joan Terés-. Tot i
així, m'atreveixo a pensar que els mascarons lleonats del sepulcre d'Antoni Agustí són una variant

284 Op. cit., Mata (2003) (pàg. 573). 

285 Op. cit., Cantera (1987) (pp. 208-209). 

104

84. Cornelis Cort, gravat del monument Medici de 
Verroocchio (1570. British Museum).
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amb anàleg significat. En la part central davantera del sepulcre es troba l'epigrafia dins d'una
cartel·la amb sengles caps d'angelons alats en els laterals i destaquen la trajectòria i les virtuts del
finat: S. S. (sacrosantae) EVCHARISTAE SACRVM / ANTONIVS AVGUSTINVS ANTISTES
PROCANCELLARIVS F CAESARAVGVSTANVS  PALATINVS APOSTOLICVS / AVDITOR
EPISCOPVS ALLIFAN PAVLI IV AD PHILIPPVM ET FERDINANDVM / REGGVM LEGATVS
SICILIAE CENSOR ILERDENSIS EPISCOPVS MAXIMVS PLAV/SV TRIDENTINVS
CONSILIARVS INTERFVIT INDE AD TARRACONENSEM ARCHIEPISCOPATVM
TRANSLATVS/ IVRIS ET HVMANITATIS VINDEX CLARISSIMVS IVDEX
INCOR/RUPTISIMVS ELEMOSSINIS LARGITOR EXCELLENS ORACVLVM/ SAPIENTAE
TERRESTRE EDITIS AVREIS LIBRIS ATQVE EDEN/DIS RELICTIS HOC SACELLVM
SANCTAE EVCHARISTAE PONENDVM CURAVIT/CHRISTVM AC SANCTAM THECLAM
TVTELAREM EX ASSE HEREDES FACIENS / OBIIT PRIDIE KALENDAS IVNII ANNO
MDXXCVI AETATIS LXIX

El remat de la urna del sarcòfag com la tapa consta de diversos elements decoratius: oves,
denticles, sogues, garlandes amb àligues figurades, grotescos foliats i escames dins d'una estructura
troncopiramidal de doble vessant superior rematada en el seu centre per una creu; símbol cristològic
per excel·lència ja que amb ella Crist va vèncer el pecat, la mort i restaurà la vida. En aquest cas, la
creu arrenca amb un pom oblong foliat i els extrems de la creu estan rematats amb forma de flor de
llis286. El disseny del sepulcre es correspon a la mà de Pere Blai ja es coneix des de Ponz l'any 1788
i Ceán Bermúdez l'any 1800: “BLAY (Pedro): “Se asegura haber trazado el sepulcro del doctisimo
D. Antonio Agustin, arzobispo de Tarragona, colocado en la capilla del Sacramento, que fundo en
su santa iglesia, y que executo en 1590 un sobrino del pintor Isaac Hérmes: esta adornado con
follages de buen gusto”287. Tanmateix, existeix documentació del contracte i l'assoliment del
material per a la seva elaboració  fet que, entre d'altres coses, ens indica que el sepulcre s'inicià l'any
1592288. Ja des d'antic s'atribueix al cisell d'un nebot del pintor holandès format a Itàlia Isaac
Hermes Vermei com a tallador. El cos es traslladà al sepulcre l'any 1594289 i consta d'un pagament a
Isaac Hermes a lliurar al seu nebot. El nom, tot i que no apareix en cap document relacionat amb el
sepulcre, sí que apareix en l'inventari de béns del seu oncle: Isaac Alfard -conegut també com
Alfred- Vermey. Era fill d'un germà fuster d'Isaac anomenat Alfard Hermansz Vermey290.

286 Ibid., Cantera (1987) (pàg. 198).

287 Bermúdez (1800) Juan Agustín Ceán Bermúdez, Diccionario historico de los mas ilustres profesores de las bellas 
artes en Espana. Madrid: Viuda de Ibarra (impr). (pàg. 151). Bermúdez es basa en la descripció de Op. cit., : Op. 
cit., Ponz (1788) (vol. XIII, carta VI paràgraf 42-46):  “En el lado del Evangelio se ve el sepulcro de marmol del 
doctisimo fundador de esta Capilla adornado de follages myy arreglados. Hay noticia que lo invento un tal Pedro 
Blay, y que lo executo un sobrino del referido Pintor Isac Hermes... (pàg. 171). 

288 Al respecte veure: Op. cit., Mata (2003) (pp. 576-577). 

289 Op. cit., Villanueva (1851) (vol. XX, pàg. 38).

290 Mata (1992). sofia Mata, “Isaac Alfard Vermei: el nebot escultor d'Isaac Hermes Vermeis”. En: Quaderns 
d'Historia Tarraconense, XI, 1992, pp. 17-21; Op. cit., Mata (2003) (pp. 575-576).  
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Tot i el sobrecarregament evident del sepulcre, no podem negar l'evidència de que es tracta
d'una obra de caràcter classicista en una època en que l'autor de la traça, Blai, era coneixedor del
nou llenguatge, com així és demostra en l'inventari de la seva mort (1620) ja que era posseïdor dels
tractats de Vignola, Vitruvi, Alberti i Serlio entre d'altres291. En aquest sentit, Les fórmules que Blai
aplica a totes les obres que dugué a terme com a tracista i mestre d'obres entren en conjunció amb el
pensament contrareformista de figures com la d'Antoni Agustí. D'aquí podríem entendre doncs, que
tot i ser un sepulcre de caràcter clàssic, podem llegir, per la poca simbologia emprada i per l'ús
d'elements com la creu que corona el sarcòfag que és una obra que presenta un enfrontament entre
un estil i una nova manera de pensar o entendre el cristianisme. Tanmateix, no podem negar
l'evidència de que Antoni Agustí fou un dels grans representants de l'humanisme renaixentista a
Europa, però, a la vegada, la funcionalitat i objectiu de la seva capella així com l'estudi de les obres
divulgatives que dugué a terme al territori indiquen que l'arquebisbe era plenament coneixedor de
les noves directius. Podem interpretar el sepulcre doncs, a camí entre un pas quasi genètic i
prototípic del que després seran les formes barroques -l'art de la contrareforma i el retrobament amb
l'espiritualitat més recalcitrant i mística- però sense abandonar encara el llenguatge clàssic. L'extrem
decorativisme del sepulcre com l'abús patent de volutes i grotescos fan pensar vagament en el nou
llenguatge del segle vinent; tot i així, la tipologia, evidentment inspirada en un model d'un segle
enrere subjuguen i sotmeten aquests elements al referent humanista. En aquest punt, cal entendre
que els nous principis catòlics aposten per un control absolut de la mort, la afirmació del Purgatori
és prova suficient, però, tot i l'impuls d'una nova ideologia i pensament de la mort, no trobem aquí
els referents espirituals i ideològics més purament tridentins com per exemple el memento mori. La
conseqüència, potser, es deu a Pere Blai i la seva formació però em reafirmo en que l'ús de les
formes corbes i carregades tant com la reducció dels elements sotmesos a la creu podrien donar a
entendre la participació d'Agustí en la projecció del sepulcre: un humanisme reformat. En paraules
de Triadó: “un art de missatge contrareformista hi convivia encara l'art culte d'arrel humanista,
present en l'alt clergat, malgrat que molt depurat i cada cop més proper al que esdevindria la
norma del segle XVII, [...] Aixi, els darrers sepulcres no representaven tombes per a la fama, sino
monuments commemoratius de les virtuts, on el personatge jacent o orant ja no era present. Els
exemples dels sepulcres dels arquebisbes Gaspar Cervantes de Gaete i d'Antoni Agusti son clars
exemples d'aquest canvi de sentit ideologicoartistic”292.

291 Op. cit., Garriga (1986) (pàg.180).

292 Op. cit., Triadó (1998) (pàg. 27).
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3.5. Els sepulcres a la seu de Tarragona. El sepulcre de Joan Terès i 
Borrull (c. 1608-10) (4/4). 

Joan Terès i Borrull (Verdú, Urgell, 1539 – Barcelona, 1603) Va estudiar teologia a València
i Barcelona i assolí el càrrec de sacerdot i fou auxili del que serà el seu antecessor el cardenal
Cervantes de Gaeta. Fou bisbe d'Elna, bisbe de Tortosa (1586-87) i finalment arquebisbe de
Tarragona per mà del papa Sixt V fins el dia de la seva mort (1587-1603). Felip III el va ser escollir
el 1602 com a lloctinent general de Catalunya i virrei rere que, el duc de Feria, personatge qui
ostentava el càrrec va haver de destituir a causa de l'empresonament dels diputats acusats de
desobediència. Poc després va morir tot i que la seva voluntat era dedicar-se a la missió espiritual i
no pas política. Terés va protegir diverses fundacions i cases religioses -caputxins, carmelites- i va
millorar el convent dels jesuïtes. D'altre banda, va manar imprimir un llibre que introdueix les
Constitucions el llistat de prelats d'aquesta arxidiòcesi293. 

La obra més important que Terés deixà a Tarragona fou l'encàrrec de la construcció de les capelles
de Sant Joan Evangelista i Sant Fructuós (1592-1612) obres de Pere Blai i on resta el seu cos en el
sepulcre a comentar. Blai, com a mestre d'obres, s'ocupà de dirigir des de l'inici fins al 1612 data de
l'acabament de les capelles. Les dues capelles són idèntiques gràcies a l'ús de la planta rectangular
centralitzada. L'obra d'estil romà però de concepció brunelleschiana encabeix el sepulcre en un arc
obert en el contrafort entre les dues capelles i emmarcat per dues pilastres compostes294 [imatge 85].

El sepulcre [imatge 86], encomanat per Joan Terés però que no es va començar a realitzar
fins al 1608 constava a inicis d'una urna que fes de base a un templet suportat per 8 columnes
corínties i entaulament. El que veiem és un templet amb àtic i cúpula hemisfèrica sobre un tambor
que s'ha relacionat amb el de Bramante per a San Pietro in Montorio de Roma, segons Garriga295,
que Blai pogué conèixer per un gravat del text de Serlio- o, més pròxim, amb el templet d'Herrera
per al Pati dels Evangelistes de El Escorial. Possibilitat aquesta última factible ja que Blai viatjà a
Madrid l'any 1597. Tot i així, la mateixa font bibliogràfica no descarta que sigui fruit del
coneixement i estudi propi de Blai i el seu interès per les cúpules, com podem observar en les
sagristies de les mateixes capelles comentades, i l'ús d'espais centralitzats296. 

293 Per a la biografia vegis: Op. cit., Villanueva (1851) (vol.XX, pp. 39-42); Boleda (1982) Ramon Boleda i Cases, 
Joan Teres i Borrull: arquebisbe i virrei separata de; Revista Recerques, 3, 1982). Solsona: Publicacions de la 
Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació; “Joan Terès i Borrull” En: Enciclopèdia Catalana Digital 
(http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0065627.xml).

294 Op. cit., Garriga (1986) (pp. 190-191).

295 Ibid., Garriga (1986) (pàg. 191).

296 Ponz el va descriure de la següent manera: “Aun mejor que los antecedents el sepulcro del Arzobispo Don Juan 
Terés, que fué Virrey, y Capitan General de Cataluna. Su forma es la de un templecito quadrado con ocho 
columnas de orden corintio, que sostienen el cornisamiento, sobre el qual en un cuerpo atico, y perpendiculares a 
las columnas hay ocho estatuas alegoricas de Virtudes. Se eleva una cupulilla, que tiene por remate un obelisco. 
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D'entrada, cal fer evident que el sepulcre únicament consta del sarcòfag, el templet és senzillament
una cobertura que no depèn del recipient funerari però el complementa. Per tant, la tipologia
repeteix totes les anteriors esmentades en aquest capítol: és un sarcòfag de concepció clàssica i en
boga a Itàlia els anys anteriors recolzat en uns lleons cantoners figurats a cos sencer mentre que tot
el conjunt és alçat sobre un lleuger basament. Els lleons, com així s'ha comentat també en el

En medio de todo esta la urna sostenida de quatro leones, y en la frente dos ninos manteniendo el escudo de 
armas”. En: Op. cit., Ponz (1788) (vol. XIII, carta VI paràgraf 40).
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sepulcre anterior d'Agustí Albanell, tenen una concepció
d'arrel antiga i de simbologia apotropaica -i també, si es
desitja, cristològica-. Com així es pot trobar en
l'emblema XV d'Alciato o com apunta en profunditat
Redondo Cantera297 el fet que, ja des de la Grècia
clàssica apareguessin lleons fent guaita a les cambres
sepulcrals és evidència palpable i denota una apreciació
i coneixement dels sepulcres de factura clàssica presses
pels italians. Un dels altres elements a tenir en compte és
la realització en la part davantera de la urna del sarcòfag
a dos putti sostenint l'escut heràldic del finat. Aquest
element, una modificació de la imago clipeata que ja
trobem a Tarragona en el sepulcre de Pere de Cardona i
que per tant ja ha sigut tractat en sepulcres anteriors, és
un dels motius que també podem trobar en d'altres
sepulcres hispànics i italians amb freqüència. El clipeu
heràldic va ser un element de fortuna especialment en la
tipologia dels sarcòfags fins al punt de que, en molts
casos, l'escut heràldic és l'únic element visible si tenim
en compte la voluntat ideològica humanista que dugué al
finat a ser recordat acudint com a solució a l'heràldica
primer, com un símbol distintiu de la seva importància i
segon, com una marca identificativa singularment eficaç
i perpètua298. El sarcòfag és una juxtaposició de sengles
formes troncopiramidals executades amb resolta
senzillesa i llaurades amb petites variants a mode
d'esgraons en la tapa i formes més corbes a l'urna.
Finalment, la tapa queda rematada com en el cas del
sepulcre d'Antoni Agustí per una senzilla creu damunt
d'un pedestal en el seu centre, símbol cristològic i que
reafirma la idea de la victòria sobre la mort flanquejat
per roleus decoratius enroscats de tipus clàssic. 

Al voltant del sepulcre s 'aixeca el templet
complementari gràcies a 8 columnes corínties i llises en
el fust que sustenten un entaulament desenvolupat en un
arquitrau amb una transició on es destaca el canvi

297 Op. cit., Cantera (1987) (pp. 208-209). 

298 Ibid., Cantera (1987) (pp. 93, 213 i 217)
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cromàtic degut a la variació del material emprat amb una lleugera sanefa denticulada i al damunt un
fris que conté la inscripció epigràfica al seu centre. A sobre de tot aquest aparat s'observa la cúpula
hemisfèrica sobre tambor coronat per una agulla tipus piràmide amb una creu en l'extrem superior.
A més, al damunt de l'àtic i flanquejant la cúpula s'observen escultures de 8 virtuts les quals,
juntament amb altres elements decoratius són afegits posteriors -de 1613-299

En quants als realitzadors, em referiré a Capdevila ja que aplegà la documentació al respecte
del sepulcre. Com recull el citat autor, en el projecte de Blai, el conjunt constava de l'urna funerària
amb el templet de 8 columnes, la deguda cornisa amb la cúpula i la piràmide. A continuació,
esmenta que tot fou executat pel mestre Joan Sellimanosa i per l'escultor Isaac Alfret. A Isaac Alfret,
suposat executor del sepulcre d'Antoni Agustí consta que va treballar els capitells, els marbres que
sostenen la sepultura i el jaspi on reposa el cos. El treball restant, fou elaborat per Sellimanosa.
Tanmateix, s'esmenta com l'obra fou iniciada l'any 1608 i, dos anys després, es traslladaren les
despulles de Joan Terés al sepulcre. Al respecte de la decoració posterior esmentada anteriorment,
Capdevila apunta com els administradors volgueren millorar l'obra de Blai -per tant, s'entén que no
estava en el projecte inicial- amb els elements ornamentals: aixecar el sarcòfag amb una taula de
jaspi de Tortosa i incorporar els lleons cantoners, adornar els costats amb els escuts de marbre, la
tapa amb el cim de volutes i la creu de pedra i “coronar el cornisament del templet amb vuit figures
simbòliques de les virtuts teologals i cardinals”300. Finalment, com ja s'ha esmentat, es van
incorporar les figures de les 8 virtuts simbòliques -cardinals i teologals-. Qui ho va traçar i realitzar,
fou Agustí Benasser i, a la vegada, les va realitzar excepte les volutes i la creu que és obra de Joan
Llimasosa. Per últim, l'autor esmentat deixa constància de l'epigrafia:  JOHAN. TERES PATRIA
VERDUN. LITTERIS MORIB. HONORIB. CLARISS.; EPISC. MARROCH. ELNEN,
DERTUSEN.; ARCHIEPS. TARRACON.; CATHALON. PROREX ET CAPITA. GENERAL.
PRAESUL PIENTIS. PRAESES HUMANIS. OBIIT BARCIN. VI. ID. IUL. AN. M.DC.III ;
AETATIS LXIV. // JOHAN. TERES, CATHALON. EX CANONICO PENITENCIA. TARRACON.
AD ECCLES. MARROCH. ELNEN. DERTUSE. AC TARRACON. ERECTUS; PROREGIS AC
CAPITAN. GENERAL. CATHALON. OFFICIO FUNGENS, TOTIUS PROVINCIAE DAMNO
NOBIS ERIPITUR V I. ID. IUL. M.DC.III AETAT. LXIV301. 

El sepulcre, singular en aspectes rellevants com el templet que l'aixopluga o la variació de
materials nobles per ressaltar la noblesa del producte resultant és un colofó, trobo excel·lent per
acabar amb l'estudi dels sepulcres realitzats a fnals del segle XVI -i aquest de principis del XVII- a
Catalunya i, en concret, a la seu tarragonina. La conjugació, espero que comprensible d'humanistes
en càrrecs espirituals amb les noves concepcions ideològiques que van començar a circular des de
1564 i que els protagonistes eren coneixedors i impulsors reformulen, en un lapse relativament breu
de temps, un canvi de tendència en la manera d'entendre la mort i l'enterrament que barreja, de
manera venturosa l'esperit humanista -i les formes clàssiques- amb la nova sensibilitat tridentina.

299 Op. cit., Garriga (1986) (pag. 191). 

300 Op. cit., Capdevila (1934)  (pàg. 64).

301 Ibid., Capdevila (1934)  (pp. 64-65).
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CONCLUSIONS. 

Malgrat no haver pogut atendre a totes les peces sepulcrals d'interès i valor artístic al llarg
del segle XVI les mostres tractades, espero, hagin servit per crear un plànol de l'evolució i
modificacions en l'escultura funerària al llarg del segle XVI. En la introducció ja havíem comentat
l'objectiu primari a resoldre, com és desenvolupa l'art sepulcral en tipologia, iconografia, formes i
significats a interpretar. Sabem, si realitzem un estudi de l'escultura en general la importància del
segle XVI com una època de canvi de pensament i, per tant d'estil, amb l'arribada de les formes
renaixentistes i les noves reformulacions que es solapen amb el Concili de Trento. Per a aquesta
solució, l'eix cronològic és cabdal per entendre els canvis i modificacions en aquest àmbit;
tanmateix, és cert, s'ha tractat de diferenciar les obres creades al territori, ja per artistes locals com
per artistes forans; els sepulcres d'importació i, aquelles on es creu que el comitent ha pogut influir
pels seus coneixements i erudició. Altre objectiu era fer palès la inserció del pensament humanista
dins de l'àmbit sepulcral amb les incursions tipològiques com l'arc de triomf o el sarcòfag;
simbòliques com les virtuts; les parts decoratives al tipus romà gràcies, segurament i per exemple, a
autors com Damià Forment; hibridacions, canvis germinals, avenços tímids i postulacions severes
d'un nou pensament i gust estètic com per exemple els sepulcres a Tarragona a l'última etapa de
segle. La voluntat màxima i més sincera ha sigut en tot moment crear un recorregut, peça a peça,
amb els seus corresponents salts territorials d'un dels fenòmens escultòrics més destacats durant el
segle comprés tant al territori, però sobretot per ser un objecte important d'estudi per la seva
importància arreu d'Europa. Per un altre costat, en la mesura del possible  he procurat ressaltar les
buidors encara avui existents malgrat els esforços previs de grans estudiosos en camps diversos com
autories, cronologies, motivacions o avatars històrics. La voluntat també ha sigut crear un panorama
de les fonts primaries més bàsiques i importants per entendre la historiografia i tota la documentació
literària vers les peces tractades. L'estudi més profund d'aquestes obres, amb possibilitats
d'innovació com la recerca d'arxiu vindria ara. Com espero hagi quedat patent l'escultura funerària
és un tema al que s'ha atorgat, durant anys, una importància remarcable especialment als
historiadors -potser no tant al públic en general interessat mínimament en l'art-, motiu pel qual
únicament crear un estat de la qüestió vers aquestes és una feina aspre i treballosa. No gens menys,
les aportacions personals que he procurat efectuar, espero siguin ateses i criticades amb justos
miraments, seria una fal·làcia no reconèixer que, en la majoria dels sepulcres funeraris més punters
-com així he indicat en la bibliografia- el crèdit no em pertany a mi sinó a d'altres. Ara tocaria el
torn a obres menors però no significativament menys importants, un camí obert a transitar per qui
entengui la importància i funció d'un camp artístic com el que, personalment, considero
d'importància indubtable per entendre l'art català a l'època moderna -sempre en paral·lel al gènere
en general-. 
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