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Resum
El present artiele tracta I'estudi de la
catalana de
del Barroc en
els límits del bisbat de Girona entre els anys 1700 i 1740, prenent de fil conductor
les vicissituds de tres pintors, dos de barcelonins i un de Mont-ras. Lestudi s'endinsa,
del
i daurador Joan Casanoves 11 i continua amb la
d'entrada, en la
deJoan Pau Casanoves Feíxes, a qui s'atribueixen vuit obres conservades
-dlles a l'ermita de Santa Ca terina de Torroella de :'v1ontgrí i sis a la catedral de
Gírona-. La diferenciació de les dues ni ss agues Casanoves i I'estudi de la cultura
de
Pau Casan oves centren I'atenció del
Finalment, es repassa el
vital i artístic del
Fernando de
presentant-los com a
autors, a
seu fill Joan i del seu cllnyat Joan
banda de la intervenció documentada i conservada a l'ermita de Santa Caterina del
Montgrí, deis trompe {'Dei!
de perspectiva) de
de Sant
Pere de Navata.
Paraules clau
Barroc,

pintura, retaule, gravat.
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En record de /' avi Josep,
de les seves histories,
de tantes tardes passades
a la vora del foc

Lestudi de la pintura de I'epoca del Barroc a Catalunya s'assenta,
basicament, en els treballs de mitjan segle XX de Rafael Benet, Santiago
Alcolea i Joan Ainaud de Lasarte, els quals aprofitaren les iniciatives i les
aportacions de Joaquim Fontanals del Castillo, Raimon Casellas, Alfons
Maseras o Joaquim Folch i Torras, per citar alguns noms de la generació
pionera d'historiadors interessats en I'art i l'estetica d'un període considerat
decadent i de transició entre I'art medieval i el modernisme ' . Exceptuant
el cas del pintor Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755), que va gaudir
d'una inusitada reconeixenc;a, fins i tot en vida, la resta de pintors -i també
escultors i arquitectes, és clar- varen caure en el més profund deis oblits
historiografics. Només alguns escollits, pocs, figuren en les laconiques
biografies d'artistes del Parnaso d'Acisclo A. Palomino -de consulta
indispensable per als pintors traspassats abans de 1724- o del Diccionario de
Juan Agustín Ceán Bermúdez, sens dubte el primer i més ambiciós de tots
els intents de sistematització del record deis professors que destacaren en
l'exercici artístic d'aquesta epoca 2 .
La historiografia deis darrers anys ha anat remeiant aquesta situació que
acabo de descriure; és a dir, ha procurat demostrar que hi havia més activitat
artística de la pressuposada i que aquesta era d'una qualitat notable -només

I

Aquest treball s'emmarca dins del projecte de recerca de la Universitat de Girona HUM2006

12604-C02-01 , subvencionat pel Ministeri d'Educoció i Ciéncia. Desitjo expressar la meva gratitud a
Caries Dorico i Teresa Avellí, que m'han aportat no poques informacions sobre els protagoni stes de
I'estudi, pero també a Narcís Soler, Ángels Planell i Eulalia Almuzora. Acronims utilitzats: ACC (Arxiu
Capitular de Girona). ADG (Arxiu Diocesa de Girona), AHCB (Ar xiu Historic de la Ciutot de Barcelona),
AHG (Arxiu Historie de Girona), AHPB (Arxiu Historic de Protocols de Barcelona), AMTM (Arxiu Mu
nicipal de Torroella de Montgr0. AMP (Arxiu Muni cipal de Palafrugell). BNF (Biblioteca Nacionol de
Fran~a).
2

Acisclo Antonio PALOMINO DE CASTRO, El Museo Pictórico y Escala Óptica. El Parnaso Español

pintoresco laureado, la. Ed. 1724, Madrid, Aguilar, 1988: Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario his
tórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, Real Academia de San Fernando,
Imp. Viuda Ibarra, Madrid, 1800,6 vols.
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cal veure la
d'Antoni Viladomat o I'argentería deis
Via
o Matons per esvair els dubtes que es puguín tenir al
No obstant
la mateixa historiografia ha topat sovint amb enormes
a
l'hora d'abordar-ne
prou conegudes i
que es
resumir en tres paraules: saqueig, destrucció i descontextualització
del
historicoarrístic. Efectivament, des de la Guerra del Frances
i fins a la Guerra Civil espanyola, pero especialment per efecte de
inicial i
abandonament deis convents i monestirs de resultes de la
desamortització de 1
la pintura sobre tela -que,
dit de
era la més
desaparegué deis
per als
havia estat
execlltada. La poca que se salva de la rapinya de les tropes, de la cobdícía de
acaba fora
les persones o de les revenges ideologiques
de context en
institllcions i musells. No
vull oblidar-me de la pintura a les mans de
i un lIarg etcetera de pintures de tota mida que abastien
ciutadana s'han esva'lt.
lloblesa í la puixant
Són poques les famílies que han mantingut intacte o amb pocs canvis el
~T1-lrn,(\"1 moble acumulat al lIarg de dues centúries. Canvis de
alts
disputes familiars,
immobiliaria, etc., han
deixat en
no res el testimoni d'una producció tan o més important
que la conservada majoritariament, que és la de tematica
A tot
falta
una historiografica
de conceptes i lectures
"decadents" j una visió poc panoramica de la
del Barroc a Catalunya,
a una atenció insistent en els episodis barcelonins -i no vull dir, amb
menys importants 3,
els estudis de les darreres decades de Joan Bosch
sobre Pere
i Antoni Viladomat, de Caries Dorico sobre
Callart,
d'lmmaculada Sodas sobre Joan Arnau, de Ramon
sobre Maria
de Francesc Quílez
Bernat
i Pere Pau MUl1tanya
o els de qui escriu sobre Antoni Viladomat o
han posat de
manifest la bona salut de la recerca en aquest camp i,

3

Sobre aquesta qüestió, vegeu properatnellt les reflexiolls illtrodllctories de I'article Francesc

MIRALPEIX, "Pinrors i pil1tllres setcentistes en temeS gironines:
cions", a Pedralbes. Revista d'HísLória Moderna (ell premsa).
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necessitat de continuar investigant en totes direccions 4 • El present artide és
un nou intent de contribuir-hi.

JOAN CASANOVES II (ca.1656-t1739) A CALDES DE MALAVELLA I
TORROELLA DE MONTGRÍ
Lactivitat pictorica del bisbat de Girona durant els primers anys del
segle XVIII semblaria, d'entrada, molt poc rellevant, sobretot si fem cas de
la intensa activitat deis tallers d'escultura i de la poca producció pictorica
conservada. Ho expresso en condicional perque no estic segur que fos del
tot així, al mateix temps que assumeixo la possibilitat que la raó de fons
sigui, en realitat, I'estudi insuficient. Només cal fer una ullada a fotografies
antigues de capelles, com ara alguna del retaule major de Sant Esteve de Bas
o deis retaules laterals de I'església de Sant Pere de Galligants de Girona, per
corroborar els meus dubtes d'altra banda confirmats per les informacions
de les visites pastorals, deis inventaris post mortem o de les descripcions
-val a dir que no sempre amables- de j'excursionisme científic de la fi del
XIX. Totes les fonts subratllen I'existencia d'un bon nombre de pintures en
capelles, esglésies i estances privades de les cases.

'Joan BOSCH BALLBONA. «Novetats a I'entorn de Pere Cuquet: Les teles del retaule major del Carme
de Manresa». a E/ Barroc Catala.

Actes de les jornades celebrades a Girona els dies 77. 78 i 79 de desembre de 7987,

Quaderns Crema , Barcelona, 1989, p. 289-306.; Íd.:«Pintura del segle XVIII a la Seu de Cirona: d'Antoni
Viladomat i de les suggestions de la pintura barroca italiana» a

Estudi General. Girona Revisitada. X, 1990,

p.141-166; Íd.: «Sobre Antoni Viladomat (1678-1755). Arran de I'Exposició»

a Revista de Catalunya. núm. 53

(1991), p.83-91; Immaculada SOCÍAS, ,~oan Arnau Moret (1603-1693), un pintor catala retrobat»

a Butllet; de

la Reial Académia Catalana de Belles Arts de Sant jordi, XII , 1999, p.187-214; Ramon ORDEIC MATA, «El pintor
Maria Colomer i Parés (Vic, 1743-1831)>>

a Alisa, XXI -154 (2004), p. 479-493; Caries DORICO, «El lIegat del

Canonge Francesc Valeri i el retaule de la capella de les Ánimes de la Catedral de Barcelona» a Estudis

His
tórics i DOCL/ments de/s Arxius de Protoco/s, Barcelona, Col'legi de Notaris, vol. XV (1997), p. 221-256; Francesc
QUÍLEZ, «Tradició i modernitat en la pintura de Josep Bernat Flaugier i Salvador Mayo¡", a Lalbada de la mo
demitat:josep Bernat Flaugier- Salvador Mayol. E/s iniciadors de la pintura costumista a Catalunya aprincipi del segle

XIX. Barcelona, Artur Ramon ed. , 1994 (Opera Minora , 4); id.: «A I'entorn de I'activitat pictórica de Pere Pau
Muntanya al Camp de Tarragona»,

a Locus Amoenlls, mimo 4 (1998-1999). p.201-207; Francesc MIRALPEIX.

El pintor Antoni Vi/adomat i Manalt (7678-7755): biografía i catalegcrític. Cirona, Universitat de Cirona, 2005,
p.149-153 (tesi doctoral inédita); íd.: <~oan Callart (c.1670-1714) en el context de la pintura catalana de la fi
del segle XVlI i deis primers anys del segle XVIII. Noves atribucions».

Catalunya. ¡;f:.poca del Barroc i els BonifGs', Valls, 2007, p. 209-232.
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Sobre el paper, a la Girona de la fi del segle XVII i deis primers anys
del XVIII hi treballava \Jarcís
un pintor que caldria
amb més
atenció atesa la seva vinculació amb el capítol
El 1694 rebé I'encarrec
de
dos
per a la capella de Sant Domenec de la catedral de
Girona, destruYts el 1936 juntament amb el
i el 1721 el treball de
els escuts del túmul funerari del bisbe
de Taverner5 , També
el
Anton Ribas, habitual en la documentació notarial del moment,
apareix relacionat amb el
el 9 de maig de 1730
les armes de
mare del canonge
les honres fúnebres de Maria Jacinta de Bofill i
Benet Bofill 6 •
Al marge dels pintors
el bisbat de Girona acollí pUl1tualment
barcelonins. No sera sobrer fer
de
memoria d'una
explicació, entre moltes de possibles, d'aquest
fet: a Barcelona les ordenances del Reial Privilegi obtingut pels pintors el
1688
que els coHegiats
a terme una estreta
de les seves
en
les que afectaven la intromissió de
tercers en activitats que cOllsideraven exclusives del seu art, com ara
caretes o caixes de tambor. En aquest
I'activitat deis dauradors,

de la

de la

qual havien format part des de la baixa edat
amb els mestres de
vidrieres i els
en virtut de dues concordies de 1650 i 1683
amb els mestres pintors. Pero fora de
la regulació de I'activitat
amb el benentes que sovint formaven part de la
deis UIlS ¡deis
mateixa cOllfraria que
els fusters i els
era l1lés laxa.
Fora de les ciutats grans, controlad es pels
els artífexs no havien de
retre comptes ni treure's I'oportuna !licencia per
exercir el seu oficio 1
aquest avantatge
ser
pels pintors itinerants, com
Abdó i Salvador
que feren estada a
i a Caste!ló
La notícia, localitzada per Erika Serna, assenyala un rebut del 10 d'abril de
1690 de Salvador Ricart en el qual reconeix un pagament " 1... ] a compliment
del gasto de fer la gornasio y
en ella en lo
que dit mon para

5

ADG. Manual de CoJlocions de Beneficis 1700-1729, D-375. fol.94 v.

¡,

AHG, notari Ignasi Roig, Mauuol de 1730, re]: C,-1I-513,

Ríbas pintor de Gerona sis lliuras per pintar

9 de maig de 1730:
a Amon
armas se posaren alrededor de feretro en los días

de enterro y homos...
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feu y pinta de devoció de Sant Abdon y Sennen[ ... 1>/. El 18 d'abril del mate ix
mes d'abril , la universitat de la vila de Cadaqués enviava el daurador Antoni
Escofet a Castelló a veure el pintor Abdó Ricart per cobrar-li una lIima del
daurat del retaule de sant Abdó i sant Senén que havia donat per devoció
a I'església de Santa Maria. Aquell mateix dia, des de Castelló estant, Abdó
Ricart estengué una procura a nom del seu fill Salvador, que era a Barcelona 8 •
Montserrat Moli, a banda de documentar la presencia a Cadaqués de Miquel
Ricart, que ajudava el pare i fill homonims a moldre colors, i d'assenyalar
que el 1686 Salvador i Abdó treballaven a I'ermita de Sant Baldiri, apunta la
possibilitat que les pintures de I'orgue de l'església de Santa Maria fossin deis
pintors barcelonins. Aquesta hipotesi , que seria interessant de documentar,
s'afegei x als dubtes expressats per Serna i Serra -i compartits per qui escriu
aquestes ratlles- de posar en dubte I'atribució de Pérez Santamaria, que
contempla la possibilitat d'adscriure les pintures de I'orgue a Isaac Adriaen
Vermey9.
No hi ha gaires dades biografiques i artístiques més de pintors d'un
cert renom a la Girona deis primers anys del segle XVII!. En realitat, a Girona
queden molts conjunts d'aquest moment per identificar i estudiar: des de
les pintures de la capella del Palau Episcopal a les de la capella del Santíssim
de Castelló d'Empúries, passant per les del retaule de la capella gregoriana
de la catedral de Girona. I no són menys els artífexs que caldria relacionar
los amb alguna obra, com ara l'arenyencJosep Pla -i tants deis anteriorment
citats- o el pintor barceloní de galeres Joan Sentís (t1721), que el 26 de juny
de 1681 instituí un censal mort a través del seu procurador gironí Agustí

, Érika SERNA-Joan SERRA, «Ret aul es i retalllistes de l'Alt Empord a (1650-1700»>, Annals de

/'Institllt d'Estudis Empordanesos, vol. 30 (1 997), p.305.
• Ibid em , p . 305 , l1 ot .14 (el doclImenr referenciar és

a AH G, not an a de Casrelló d'Empúrles.

Ma nual nLÍm. 1535. rol. 12 v.J.
• Vegeu Montserrat MOLl , «Bartomeu Triay, Josep Bosca i els o rgues a Girona. Lo rgue de Cada
qués (1689- 1691) i (1 706- 1708)>> , a Annals de /'Institut d'Estudis Cironins, vo l. XLVIII (2007), p . 2 17-285.
Val a dir que el contracte de I'orgue ja el publi ca [rika SERNA i)oan SERRA, "La construcció d'lI/J orgue ba

rroc a Cadaqués». dins Annals de /'Institut d'Estudis Empordanesos. vol. 35 (2002). 425-435. Per a I'a tribució
a Verm ey, Aurora PÉREZ iJo an VEHÍ, El retau/e de Cadaqués, Barce lona, PórtiCo 2001.
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capita reformat d'infanteria 1o , O del pintor d'OlotJoan Arnau, que
el 27 de mar~ de 1718 cobra 16 Iliures i setze sous per diversos treballs
1, També del
a I'ermita de Santa Caterina de Torroella de
Antoni Joan
Gallart, que
una casa a Sant Pere Pescador el
1700 12 , i que no sembla que
tractar-se de l'ínclitJoan Gallart barceloní.
Sobre
darrer he de constatar,
un treball en una poblacló
del bisb3t de Girona: I'Alwnóaóó del
de l'altar major
de
Mar. I ja que
pro poso
la seva nomina d'obres inedites
amb I'Anunóaóó del sagrari del retaule de les Carmelites Descalces de Vic
-una
gairebé exacta de la d'Arenys de Mar
amb les esplendides
laterals amb escenes de la Vida de sant Antoni Abat de la capella
del Sant Antoni de la catedral de
recentment restaurades
i amb la Immaculada amb sallt
Baptista i sallt loan
de
Can Mercadé de Comella de
3), tot i que podría haver estat
realitzada amb la coHaboradó del seu oficial 14 ,
La Girona de fi de
també es caracterítza per l'absel1cl3 de nissagues
familiars que
el merc3t local tal com ho havien fet a
XVII els Vallibus, els Saüc o els Duberós. Potser I'únic comú denominador
amb els pintors cítats es la
a la fi del
XVII d'un bon nombre

10

GI-07-404, 26 dejun)' de 1681. En aquest acre nr,

AHG. l1orariJoan Andreu. Uibre de 1680-/682,

resrimonijosep

déJurador de Barcelon¡J, O'aguesr pintor gairebé no se'n coneixen

les apol1:ades per Santiago Alcolea fa mig
Vegeu Santiago ALCOLEA, .La pintura en Barcelollo
siglo XVf1l¡¡, o Arwles y Boletin de los Museos de Arte de Barcelona, Barcelona, A'V (1961-1962). p. 169-170.
11

Els

el Cfucífix. deurar la creu í la co'

I'altilr del Sant Crist.

consistiren a

rona d'espines. i encarnar la imatge

el

S¡mta Caterina de plata. AMT. 1/0144,2.1

Uibre de comptes

de Santa Caterillo, (1716-1723), Nmás Planas administrado/; 27 de man; de 1718.
SERNA- SERRA.
Aquestél nova

i retaulistes",,,. op.cit. p.305,

la podreu trobar,
I'anide "C;,ctivitüt
prepill'ant per

Ana Orclóiíez i

documentació

sobre la relació

taller vigatá de I'escultor Pau Costa
,1

Kabl0. restilLJraclores de robra de Gallorr,

informacions rebudes. Sobre ,)0<1 n

els anys

lé1 revista Aus/1.

vegeu Frimcesc MIRALPEIX,

'~oan

atenciol1s i les

Gallar! (c.1670-1714) en

el context de la pintura catalana de 1<1 n del segle XVII i deis primers anys del segle XVIII, Noves

Artes de les Jomades d'Historia de IArt /1 Cotolunya,
p. 209-232. Vegeu tal11bé

del

¡e/s Bamfás', Valls,

de CMles OORICO, «E/llegar del Cononge Fral1cesc Valeri i el retoule de

la capello de les Ánimes de la Catedral de Barcelona» a Estudís Histories i Docul1lents deis Amus

Barcelona, Col-legi de Notaris, vol. XV

p.221-226,
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Figura 1. Joan Callan (atribu"ida), Trabada de
sant Antoni Abat i sant Jerani, capella de sant

Figura 2. Joan Callart (atribu"ida), Temptacions
de sant Antoni, capella de sant Antoni, catedral

Antoni, catedral de Barcelona. Fotografia
Francesc Miralpeix.

de Barcelona. Fotogra fía Francesc Miralpeix.

de dauradors que alternaven la feina habitual de daurador amb I'ocasional
de pintors «d'histories». Al bisbat de Girona hi treballaren dauradors de molt
de renom en el mercat barceloní com ara els Veciana (o Vasiana) , els Mas,
Felix Pi, Josep Moixí, Erasme Vinyals i Prosper Trullas, pintor i daurador
que el 1713 daurava dos marcs realitzats per Joan Francesc Morató al noble
Raimon de (ru·illes. Aquest mate ix daurador, entre 1739 i 1740, pinta les
quatre pintures de I'orgue major de l'excol'legiata de Sant Feliu de Girona '5 ,

IS

Sobre alguns deis dauradors a Girol1a podeu consultar els estudis d'Aurora PÉREZ SANTAMARIA,

Escultura barroca a Catalunya. E/s tal/ers de Barcelona i Vic (1680-1730). Prajecció a Girana, Lleida , Virgili Pa
ges, 1988, p. 141-146; i de Joan BOSCH BALlBONA, «Pintura del segle XVIII a la Seu de Girol1a: d'Anroni
Viladomar i de les suggesrions de la pintura barroca ira liana». a Estudi General, Girana Revisitada, X, 1990,
p.141-166. La noricia de I'orgue de I'excol-legiara de Sant Feliu la rrobareu a E. GONZÁLEZ URTEBISE, «l a
ex-colegiara de S. Félix de Gerona (continuación)>>, a Revista de la Asociaci6n Artfstico AI'queal6gica Barcelonesa,
vol. IV, Barcelona, 1905, p. 7 16-720. No s'hauria de descartar. a més, la hipótesi que fos el pintor de les re
les deis petits retaules que hi havia a I'església deis beneficiats de Sanr Lluc de Girona. La seva participació
el 1740 en el daurat de les tribunes de J'església i la seva doble condició de pintor i daurador abonarien
aquesta hipótesi. Sobre el daurat de les tribunes vegeu Teresa AVELLí. «Noves apol1aciol1s al caraleg d'obra
de Jacint Moraró Soler: el retaule major de Sanr L1uc de Girol1a», a Locus Amoenus, 8 12005-20061, p. 187.
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Figura 3.Joan Callart i
taller (atribu'ida), Sant
Joan Baptista i sant
Joan Evangelista amb
la Immaculada, capella
del Palau Mercadé,
I' Hospita let de L1obregat.
Fotogra fia Francesc
Miralpeix.

una tasca que no li deuria ser gaire estranya si fem cas de la notícia que
el 1713 pintava les capelles de Nostra Senyora del Roser i de Sant Pere de
Sant Benet de Bages l6 i que pocs anys abans de la intervenció gironina, vers
1735, pintava un retaule de perspectiva -en trompe-/'oeil- per al presbiteri
de I'església de la Pietat de ViC I7 , A aquest darrer grup de pintors dauradors
s'hi ha d'afegir el primer deis protagonistes de I'estudi: Joan Casanoves 11
(ca.1656-11739) ,

16

Francesc SERRA,

Sant Benet de l3ages a I'epoca Montserral'ina . Segles XVI-XIX, tesi doctoral dirigi

da per Antoni Simón, Barcelona , Universitat Autonoma de Barcelona, 2005, p.46 (consulta electronica
a http://www.tdcat.cesca.es!TESIS_UAB/AVAILABLEfTDX-06271 06-150556//fssl de I .pdf).
17

Caries DORICO, «Una tra,a de Pere Costa per al retaule major de I'església de la Pietat de Vic»,

a Alisa, núm.142 (1999), p.345 .
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Lexistencia de més de vuit pintors amb el cognom Casanoves actius
entre 1600 i 1800 a Catalunya és un autentic maldecap per a qualsevol
historiador que intenti desvetllar algun aspecte de les seves vides o de
lIurs obres. La complicació és menor, pero, si I'atenció recau en el segle
XVIII i en les diverses persones que comparteixen el nom Joan i el cognom
Casanoves. L1avors, la combinatoria es redueix a «només» quatre artífexs,
deis quals no sempre és possible fer-ne una distinció meridiana: es tracta de
Joan Casanoves 1, Joan Casanoves 11 (ca .1656-11739), Joan Pau Casanoves i
Feixes (ca.1686-tl738) i Joan Casanoves i Ricart (1691-t1756).
Santiago Alcolea el denomina Joan Casanoves II per distingir-Io de Joan
Casanoves 118. Aquesta diferenciació és important:Joan Casanoves 1era germa
del pintor Onofre Casanoves (11710), el fill del qual fou Joan Pau Casanoves
i Feixes, pintor que veurem relacionat amb Girona i Torroella de Montgrí.
El pintor Joan Casanoves 1, casat amb Maria Angels Fornells , emigra cap a
Manresa el 1699 i alla se li perd la pista. En canvi, Joan Casanoves 11, casat
amb Marianna Ricart, era el pare de Joan Casanoves i Ricart, pintor amb obra
localitzada a Andorra, Areu, Rialb i possiblement Mataró l9 • Un fill d'aquest
darrer, Antoni Casanoves i Torrents (1752-1796) , és el probable autor del grup
de dibuixos amb representacions de la vida burgesa conservats al MNAC, en
alguna ocasió atribu'lts a Manuel Tramulles. Les dues branques familiars no
tenen cap relació: els germans Joan Casanoves I i Onofre Casanoves, ambdós
pintors, eren fills d'Onofre Casanoves, un pages del portal de Sant Antoni
de Barcelona, i de la seva muller Joana; Joan Casanoves 11 era fill de Miquel
Casanoves, un llamador de Martorell, i d'Angela.
La biografía de Joan Casanoves 11, embastada per Alcolea el 1960,
subratlla la seva doble condició de daurador i pintor 20 . Malgrat els pagaments
consignats al cadastre personal sempre I'identifiquen com a daurador -se'l
pot resseguir ampliament en diferents actes del consell de dauradors-

IS

El seu segon cognom de J03n CaS3noves 11, en tam que cosí del pintor Francesc Vives i Rovira ,

havia de ser o bé Vives o bé Rovira.
>9

El Museu de Mataró conserva un Retrat de Ferran VI que copia amb alguna variant el rerrar

homonim de Jean Ranc del Museo Naval amb la inscripció «A los pies de Vtra. R. Md.JlIal1 Casallovas pino

tor». La fit xa I'ha realitzada Teresa Avellí. Sobre les pintures andorranes vegeu Rafael BENET, La pintura.
dins L'Art Cata/a. Barcelona, Ed. Aymá , 1959, vol. 11. p. 100 i 103·104; i Francesc BADIA BATALLA, Assaig
sobre el Barrac Andorra, Andorra la Vella, Editorial Andorra, 1991, p.131·133.
20

ALCOLEA, «La pintura en Barcelona .. ", op.cit.p.50-51.
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Joan Casanoves 11 també es
ocasionalment a la
pero, vegem-ne un perfil biografic més detallat.

I.:any 1726, Joan

II

declar~

tenir 70

al

AballS de

anual

del cadastre personal.
dada permet fer una
-I'edat varia
d'un any per I'altre- al seu
que caldria ubicar pels
volts de
1656 21 •
Alcolea -d'ara endavant, si no ho especifico
en nota, les dades provenen del seu estudi- ellO de novembre de 1685
al seu taller
Pérez Deseo, fill
Miquel Pérez Malo,
acollí
secretari del regne d'Aragó domiciliat a Saragossa i de la seva esposa Vicenta
Malo n . El 1692 declara estar casar amb Marianna Ricart, filia del pintor de la
dutat de Barcelona Abdó
i de Sivina. El 24 de
de 1663 contracta
el damat i I'estofat del retaule deIs sants Sebastia i lsidre de
de Sant
23
notícia és de
Pere de
pels quals cobra dues-centes lIiures • La
en
es recullen diversos
damar del reraule
de
Caldes de Malavella. contractat el juliol de 1702 per la gens menyspreable
suma de 1.500 llimes barceloneses 24 • Dos anys després
de nou pel
bisbat de Girona. El 10 de jl1ny de 1704 cobra dues dobles d'un total de
quatre a raó d'haver pintar un quadre deis sants metges Cosme i Damia per
a l'ermita de Santa Caterina de Torroella de Montgrps. Un any
el6
de mar<;: de 1705, declarant-se domiciliat a Torroella.
un deure al
batifuller de Barcelona Jal1me Oliver per valor de 187 !limes i 2 SOUS 26 •
Fins al 1711 no reapareíx en la
ara,
a Barcelona.
El 13 de febrer de 1711 estén una
a compte d'un censal de
el cansell delgremi de dauradors reunits per avaluar la sol'licitud

21

AHCB. Cadastre, Fulles del personal. any ¡ 726,
ALCOLEA, "La pintura en Barcelona",

op,cit,p.50,

Santi TORRAS, "Mes dades de I'església de Sant Pere de Rubí en I'art i el1 el
1702)>>, a

núm, 16 (2001). p,111-144. cítant el document de I'Arxiu Municipal

parroquial. Manual notaríal. 1690-1692, 89-VII, núm, J2,
AHG.

de Girona. Joan Andreu, Manual de 1703, reL Ci-07-427. 11 octubre de 1703,
contracte de juliol de 1702 establert a cal notari de Caldes de Malavella Jeroni

Axandrí. El manual d'aquell 8ny no es conserva,
AMTM, ref. 1/0144-2,1.3.4: (1702·1708) Llíbre de compUs de Santa Caterina.joan Solvi adminis·

¡radar
26

AHC, notat-is de Torroella de Montgrí,Joan Salvi, Manual de 1705, ref. 649. 6 de mar~ de 1705,
AHPB, notari Salvador Colorons i ProllS, ,"1anuol de 1711 a 1717, fo1.12,
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d'examen d'ingrés de Miquel Cabanyes 28 • En plena Guerra de Successió, Joan
Casanoves 11 estengué apoques per a censals el 28 de gener de 1712, el 4
de marc;: de 1713 i el 17 d' octubre de 1714 29 • Passada la guerra, en un deis
primers pagaments al cadastre, declara que viu al carrer deis Quatre Cantons
de Bellafilla amb la seva dona Marianna. Alcolea apunta que el 16 de juny
de 1716 declara haver rebut 16 lIiures i 16 sous per un retrat del rei Felip
V per a l'Ajuntament de Barcelona , que segurament fou el primer -o deis
primers- del nou monarca. El 5 de novembre de 1717, Joan Casanoves 11
justifica I'absencia de Barcelona del daurador AgustÍ Viladomat, assenyalant
que es trobava a Cadis 30 . EI1719 acollí d'aprenent per sis anysJoan Alborna,
fill del flequer Jacint Alborna. El 13 de setembre de 1720 figura , amb la
seva dona, com un deis marmessors del testament del pintor Josep Vives,
que el 1696 substituí per un any i mig Salvador Ricart en el carrec de
pintor de la ciutat. El 1723 rebé un pagament de 2 lliures per un quadre
de la Verge del 80n part amb el Nen jesús per a la capella del Seminari, una
quantitat irrisoria si no és que el quadre en qüestió era de dimensions molt
redu·ides. Aquell mateix any firma un debitori per I'arrendament d'una garba
a Montornes i Vallromanes i estengué una procura 3 !. Un any després , el 12
de novembre de 1724, nomena procurador el seu fill Joan Casanoves: «1...1
Ego joan Casanoves pictor et deaurator 8archinone cives. Gratis etc. constituto
et ordino procuradorem meum 1...1 vos joannes Casanoves minor dierum, juvenis
pictorem, fi/ium meuml ... 1»32 . Joan Casanoves [[ continua acollint aprenents,
malgrat la seva avanc;:ada edat. El 1725 rebé per sis anys Antoni Ferrer, fill del
matalasser Miquel Ferrer i ellO d'agost de I'any següent féu el mate ix amb

28

AHPB, notari Francesc Minguella, Manual de 1711, fol.113 i 128'1'. Un seguiment de les actes

de les reunions del consell de dauradors permet detectar la seva presencia i els carrecs que ocupa en
la corporació fins I'any de la seva mort.
29

AHPB, notari Salvador Golorons i Prous, Manual de 1711 a 1717, fol. 121 vo, 226 i 256.

JO AHCB,

Cadastre, Serie 1, 1.1 "Ui bre de informacions sobre la pobresa , ausencia , mort y altras

causals de alguns individuos de la ciutat. Die 5 novembris anni 1717». Sobre aquest viatge podeu
consultar France sc MIRALPEIX, El pintor Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755): biografia i catáleg crític,
Universitat de Girona-Tdx (tesis doctorals en xarxa), 2005, p. 78 i ss.
JI

Vegeu, respectivament , AHPB, notari Josep Brossa , Manual de 1722-1723, fol. 68 i 76 i AHP B,

notari Salvador Golorons i Prous, Manual de 7718 a 7729, fol. 246.
" AHPB, notari Francesc Busquets Menor, Manual de 7723-724, fol. 130.
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de 17 anys. El 1727 féu diversos
í el 1728 cobra
marquesa de
per haver pintat
9 lIiures i 16 SOllS de
els escuts de la casa de Pinós emprats en el funeral de Don Josep Galcerán
de Pinós i de Rocabertí, pare de la marquesa. El 19 de febrer de 1729 cobra
7 Iliures i 10 sous de Don Caries Plliggener d'OrÍs i Descatllar a compte deis
coHocats en el túmul de Don Lluís d'Orís
escllts heraldics de la casa
i Descatllar. El 14 de novembre d'aquell any
una
del rei Francesc Llobet i J05a 34 El
per
a
de les
22
de 1730 redacta testament a cal notari Salvador Golorons. Confia
el compliment de les seves voluntats a la seva dona Marianna, a la seva
filia
que es casaria amb el pintor Manuel
i al seu cosí
Francesc Vives, pintor de Barcelona. El testament fou
el 29 de juny de
1739.
les notes del
l' any de la redacció del testament Joan
Casanoves 11 estava afectat per una forta tremolor de manso Les darreres
notícies són de pagaments de
pels anys 1731,1732 i 173435 •
Allo que més interessa slIbratllar és el fet que als treballs de pintura
recollits per Santiago Alcolea s'hi haur3 d'afegir. a
d'ara, la realització
d'una tela deis sants metges
Cosme i Damia) per a I'ermita de Santa
Caterína de Torroella de
La documentació diu així: ,,1 DeIs dines
de dita capella donará y
de la present vila
a nal SI: Joan Casanovas
duas doblas dich 11 # Y son a
de
doblas que dita
tenia
de donar a dit sr. per ha un
que ha fet deIs sants
per díta capella
y ne cobrara rabuda al peu als 10 de juny 1704./ 1Rebllt al
Dich jo tinc lo
sobredit dia rebut del DI: Francesch Ardévol aministrador
Salvi notari de la
vila dos dobles per lo
de las 4. Per lo sobredit quadro deIs sants
y per ser lo ver fas la present rebuda. Joan Casanoves
. El
Casanoves 11 degué ser substitu"it el 1726.
la
es pot
construccíó d'lIn retaule al fuster
veure a I'estudi antecedent de Teresa Avellí.
Maria Vert, que el veié
abans del 1
el descriví com un deis més refinats: «Quan entnlvem per la

AH PB. notari Salvador Golorons ; Prous, Manual de 1718 a ¡ 729. fol. 401.
AHPB. notar; Pere Pau Ribes, Manual de 1721-1731, foL 312.
AHPB, notar; Salvador Golorons i Prous, Manual de 1730-1735. folis 54, 80, 88, 239.
AMTM,

1/0144-2.1.3.4:

úUibre de comptes de Santa Caterina, Joan Salvi

administradnr».
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porta de la placeta, a la nau de la dreta es trobava un majestuós altar ban'oc tirant
a plateresc de grans dimensions i ampla taula. Les seves columnes salomoniques
que s'enfilaven cap a la cornisa de dalt emmarcaven la figura de dos sants , els
metges Cosme i Damia. Era el més ben conservat de la capella i el seu conjunt
artístic de bon gust»37.
L:historiador de Torroella de Montgrí també hi contempla , abans
de la seva perdua, una pintura sobre tela amb el tema de Sant Francesc
Xavier predicant a Asia, que en alguna ocasió confongué amb sant Nicolau
de TolentPS, i devia recordar, ja que la taula fou venuda el 1924, alguna
descripció de la taula gotica de la Mare de Déu de la L1et, atribu'ida aFrancese
Serra JI i a Lloren~ Saragossa i ara a la Fundació Godia de Barcelona 39 • Sí que
teni a el record frese, en canvi , de la taula central del retaule gotic de la Pietat
del taller deJaume Cabrera , actualment al Museu d'Art de Girona 40 •
Des de 1703, any en que cobra pel daurat del retaule major de Caldes
de MalaveIJa 4 1, Casanoves es guanyava la vida lJuny de Barcelona . I encara
que potser no hi té res a veure , no sera sobrer recordar que s'havia casat
amb la filia del pintor barceloní Abdó Ricart, que, com s'ha indicat més
amunt, treballava a Cadaqués i a Castelló d'Empúries a la fi del segle XVII.
D'altra banda, el pagament de 1704 sembla deixar ben establerta la seva
condició de pintor ocasional, pero així i tot caldria deixar plantejats alguns
interrogants .
El contracte del daurat del retaule de sant Sebastia i sant Isidre de
I'església parroquial de Sant Pere de Rubí del 24 de maig de 1693 especifica

J7

j ose p VERT, «La capella de Santa Caterina. De la capella i els altars ». Llibre de la Festa Majar de

Torroella de Montgrí. 1976·1977. sen se paginar.
JS

El retaul e de sa nt Francesc Xavier, malgrat la frondositat de les pinedes del mass is del Mont·

gri, va servir per escalfar I'ermitá durant els difTcils mesos de 1937·38. Vegeuj osep VERT. «EIs retaules
de la ca pell a de Sa nta Caterina », Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí. 1988. p. 31·35 .
." Josep
'0

V ERT 1 « Lél

(a pe ll a de Santa Caterina ... /!, op. ci t. , s.p.

Per una descripció de la capell a des del punt de vista deis aspecte s de la fund ació i de la gran

devo ció que histór icament s' hi ha professat , vegeu Andrés SÁBAT', «La ermita de santa Catalina de
Torroe ll a de Montg rí», din s Revista de Gerona, vol. 17 (1 893), p. 236· 244 , 262·27 1 i 294-302. Ta utor
de I' estudi no és el no tari to rroe llenc del segle XVII , autor del Llibre de la Velge Reyna y Mortyr Santo
(ot IJarina Alexandrina ... (I672), sinó j oan Baptista Ferrer, nét d'un tal Genís Ferre r que en el segle XIX
féu unes anotac ions al lIibre de Sábat.
" AHG , nota ris de Girona, joan Andreu, Manllal de 1703, ref. Gi-07A 27, 1 I octubre de l 703.
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Casanoves 11, damador de
rebé 200 lIimes barceloneses.
Pero al lo vertaderament interessant del contracte és que trenta-vuit
llimes havien de ser per al
Sans a compte del treball
« [ ... ] ol1sa quadros de
sant Isidro y sant
. La subcontractació d'una o més parts d'un retaule no és un cas
, pero sí estrany venint d'un daurador que solía pintar. No és
menys cert que els condidonants de I'encarrec
ser incomptables,
com ara que tot plegat obeeixi a la voluntat deis comitents de comptar
amb
Sans, pero almenys ens hem de
amb el dubte de si Joan
Casanoves 11 podría haver-ho fet en més d'tma ocasió. És a dir, que en realitat
fos un daurador -com consta que era- que encarregava a tercers els quadres
amb
Podría ser el cas de Torroella de Montgrí? Calíen nou mesos
per daurar un retaule que, com a
fer tres metres d'al¡;:aria?
aquest el vertader motiu de la seva residencia a Torroella? Estava treballant
en alguna altra obra? No en tínc les respostes,
no crec
me si afirmo que Joan Casanoves 11 estava ben connectat amb e1s
barcelonins. Sense anar més lIuny, s'havia casat amb la filia del pintor Abdó
Ricart -pintor oficial de l'Ajul1tament de
el seu cosí era el
Francesc Vives -que també ho fou de la
com el seu pare Josep
el seu fill fou el pintor Joan Casanoves i Ricart (1691-11756), i la seva filia
Emerenciana es casa amb el pintor Manuel Arrau4:l. I encara un altre ordre
de coses: té alguna cosa a veure que
Vives, amb qui Joan Casanoves
1I tenia una relació de
fos nomenat comissari de barri de la dutat
de Barcelona pel duc de Berwick el mateix setembre de 1714 -i ratificat
en el carrec de
de la CÍutat de
amb el fet que un deis
retrats de
V tos
per I'Ajuntament de Barcelona a
Joan Casanoves II?
al marge,
de 1705 Joan Casanoves 11
no apareix més per Girona.

42

TORRAS. "Més dades de I'església .. , ". op.cit.p, 139, Cautor, en la nota 51. confessava la dificul

tat de lIegir correctamellt el cogllom "Sal1s» en la documel1tació. En qualsevol (as,

110

hi ha constill1cta

de cap Josep Sans en els repertoris tradicionals d'Alcolea, Rafols, Benet, etc. En caoyi,

que

noticies de l'activitat de Joan Sans 1.
Aquestes dades provenen ALCOLEA. «La pintura en Barcelona... ", op.cit.p.50-51,
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JOAN PAU CASAN OVES 1FEIXES (ca.1686-t1738)
ATORROELLA DE MONTGRÍ 1GIRONA
Antoni Viladomat a banda, als inicis de 1720 el bisbat de Girona acollí
un altre pintor de Barcelona. No és nova, aquesta informació: Santiago
Alcolea, en la breu sÍntesi biografica dedicada a Joan Pau Casanoves, anota
la informació obtinguda de la consulta del cadastre segons la qual el pintor
barcelonÍ estava absent de Barcelona l'any 1725 44 • Concretament, l'entrada
del Cadastre Personal del 1725 especifica que «a seys meses» que es trobava
a Girona 45 • Joan Bosch aprofita la notÍcia i es pregunta si el pintor podria
«[.. .1 estar a l'al~ada d'associar-se amb les quatre teles anonimes [... 1» que
figuren als laterals deis retaules deis Sants lu i Honorat i de Sant Miquel
de la catedral de Girona. El mate ix autor, no obstant aixo, es lamentava
no tenir cap obra documentada del pintor objecte de la seva hipotesi 46 •
Afortunadament, la intu"ició de Joan Bosch es pot sostenir amb I'aparició
de dues obres documentades de Joan Pau Casanoves. Abans, pero, caldria
coneixer-Io una mica més detalladament.
Tal com he dit més amunt, Joan Pau Casanoves no té cap lIigam familiar
amb el tronc de Joan Casanoves 11. EII era fill del pintor Onofre Casanoves,
mort el 1710, i de Maria Feixes -si no dic el contrari , les dades provenen
de la biografia de Santiago Alcolea-. Degué néixer pels volts de 1693 a
Barcelona 47 • És facil suposar que la seva formació s'esdevingué al taller del
pare, del qual Alcolea diu que feu els treballs de decoració per a la capella
de la PurÍssima de la Catedral de Barcelona i L1na lmmaculada per a I'estada
del Bra~ Militar del Principat. La importancia deIs seus clients i el fet que fos
consol primer del Col'legi quan li sobrevingué la mort, conviden a imaginar
Io com un pintor amb una posició prou rellevant en el teixit artístic de la
ciutat. Pero a banda del mestratge del seu pare, el jove Joan Pau Casanoves
també podria haver aprofitat el bon ofici del pintor Pere Crusells, que el

44

Ibídem. p.54.

45

AHCB. Cadastre. Cadastre personal, any 1725.

" BOSCH, "Suggestions de la pintura ... », op. cit. p.151.
" la data surt de fer una mitjana dei s anys que dil! tenir entre 171 7 i 1738 als fu lis del cadastre
personal de I'AHCB.
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1705 firma

matrimonials amb la seva germana Agnes. Veient la
de la mort del seu pare,Joan Pau Casanoves accelera 1'3ssoliment
de la
de mestre coHegiat,
que els fills de mestre pagaven
una taxa d'avaluació molt més redu'ida que no un que no ho foso Així, el 23
de gener de 1710
la seva
se I'autoritza a pintar un
de 10 pams per 8 en el temps habitual de dos mesos -el mateix día
superar la prova anomenada de
consistent a dibuixar a
una
figura de cos sencer i una de mig cos, a més de
algunes
sobre 1'3rt de la pintura-o L:l de mar¡;:
ja traspassat el seu pare,
el
El reíal Privilegi també recull que aquell dia s'havia de
fer un dibuix per al Ilibre del CoHegi. Els dibuixos d'un Hercules, un Sant
una
una Caritat, una
idos angels corresponen
al tercer exerdd o examen secret, al
s'accedia després d'haver estat
les proves de puresa de sang -no podia ser descendent de moro,
ni de
ni estar inculpat per cap causa al tribunal del Sant Oficio
prova secreta es feía a casa del consol
amb assistenda deis
el clavari, els quatre examinadors i el padrf de I'aspirant. Cada un d'ells Ii
senceres i
amb una o dues
Si
era acceptat, es feia un acte públic de reconeixement
a la Cúria Reia!. L:última dada biografica d'abans de la Guerra de Successió és
que es casa amb
Flor 1'11 de
de 1711.
el cadastre de 1716.Joan Pall Casanoves vivia al carrer Jonqlleres,
En els Sllccessius pagaments de I'impost
en una casa de
el pintor sempre
esmentat com a
Pablo, en realitat
o com a Pablo i mai com a Joan.
és
permet diferenciar-lo de Joan Casanoves 11, a banda de la ubicacíó diferent
de 1717,Jeroni Flor, np(yt,e!;¡n
de I'habitatge de !'un i de I'altre. EI18
de Girona i criat de cambra del bisbe de
el nomena procurador seu 48 •
Grades a la localització del seu testament. redactat el 2 de maig de 1
he pogut saber que Joan Pau Casanoves s'havia casat amb la germana del
criat de cambra del bisbe, Agnes Casanoves
i que Jeroni Flor havia fet
el mateix amb la germana del
Teresa Flor Casanoves 49 • La intensa

"A.HG, notaria de Girona. Francesc Garriga, Mal1ual

1717, ref. Gi-10-581, 18 d'agost

AHG, notaria de Giorna. Francesc Dedeu, Uibre de Testaments 1709-1732. reL Gi-08-644.
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relació personal i familiar es fa ben patent en el testament de jeroni Flor:
a banda de designar joan Pau Casanoves com un deis marmessors, deixa
diners per fer un vestit de dol al seu nebot Pere Casanoves -futur pintor que
s'enrolaria amb I'exercit a les campanyes italianes-; permeté que la seva
dona recuperés la totalitat del dot aportat al matrimoni i de les tres parts
en que dividí la resta de I'herencia, previa conversió en diner d'aquesta, una
havia d'anar a la seva dona i una altra a la seva mare en forma de censal.
Mentre visqués, la mare podria disposar de la meitat de la totalitat del
censal si ho creia convenient o bé disposar-ne mitjan<;:ant el cobrament de
pensions; I'altra meitat del ter<;: el llega a la seva germana Agnes Casanoves .
El darrer ter<;: anava destinat a cobrir compromisos amb altres familiars.joan
Pau Casanoves resolgué els afers del seu cunyat tal com havia promes fer-ho:
el 4 de novembre de 1727 accepta fer-se carrec deis afers de la seva germana
Teresa Flor, que segons els protocol notarial havien establert un document
de procura el 23 d'octubre de 1725 davant el notari de Barcelona Bartomeu
Cervera 50 • AqueJl novembre de 1727, joan Pau Casanoves reconegué haver
rebut 161 lliures, 7 sous i 8 diners en concepte d'una tercera part del ter<;:
total que li corresponia de I'herencia de jeroni Flor, calculada en 484 lIiures
i 5 sous -el total del diner de I'herencia ascendí a 1317 Jliures, 2 sous i 3
diners-. Tot seguit, joan Pau Casanoves establí el censal de pensió per a
I'altre ter<;: amb la mare del difunt i sogra seva Mariangela Flor.
Retornant a la successió cronologica, el 2 de gener de 1719 apareix fent
de testimoni en un document notarial de la dona del pintor Bru Tramulles,
pare deis pintors Manuel i Francesc Tramulles. Un any després , el notari Pau
Mitjans anota una partida de despeses en concepte d'haver representat el
pintor en una causa de manament de 10 dies per al Corregidor. Seguint amb
notícies d'índole personal, el 23 de mar<;: de 1721 instituí un establiment
-és a dir, una cessió emfiteutica a canvi d'una pensió o cens anual- amb un
tal Escabatxeres 51• El 31 de maig de 1721 consta que s'havia mudat de casa:
segons el cadastre, pagaya per una casa al carrer de Sant Pere del Mig i per
una casa al carrer Petritxol. Per aquesta última , pero, només en pagaria la

50

AHG. Il otaria de GirOlla , Francesc Dedeu. Manual de /727,4 d e l10vembre d e 1727.

51

AHPB. notari Isidre Famades, OctavLlIll Manuale, 172' , fol. 56vo, 95 i 97 ¡ ss .
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meitat mentre P. Cristóbal
J'altre
fos viu S2 • El 1723
Joan Pau Casanoves diu que té 37 anys i firma un censal a favor de Pau Jordi,
prevere de
barcelonina de Sant Just ¡ Sant Pastor53 • El 7 d'abril
d'aquell rnateix any apareix en una venda de Tomas Falset a Escabatxeres
Entre "octubre i el novembre de 1
Pau Casanoves rebé diversos
en concepte de dues teles per a l'altar major de I'ermita de Santa
Caterina de Torroella de Montgrí, conservades in situ i que comentaré més
endavant 55 . El 1724 torna a
en relació amb el censal establert amb
el prevere Pau
. El 14 de
de 1724 Pere
el seu
57
j'instítueix procurador seu .
Les relacions del cadastre personal de 1725, com he assenyalat rnés
amllnt. donen fe que feía sis mesos que estava a Girona. No sembla que hi
fos pels treballs a Santa Caterina -en part
els pínta des de Barcelona
estant í perque són d'lIn o dos anys abans-, sinó per algun altre motiu,
La
més versemblant
com
més endavant, que
en alguna altra
malgrat que potser també hi era per atendre
afers relacionats amb el
del seu cunyat. El 20 de gener de 1726, de
nou a
fent de testimoni en un acte notarial 58 • Ja hem vist
que el 1727 torna a estar a
ocupat a resoldre l'herencia
Flor
i Teresa Flor Casanoves. El 12 de gener, el 5 de setembre de 1728 i el 14 de
Ilovembre de 1729 estén apoques a Francesc L10bet i
de les
59
del
per
anyades d'ul1 censal . No hi ha més notícies seves
fins al 20 d'abril de 1
quan assisteíx per darrera
a les reunions

Cadastre. Repartíments. Serie f.. 66, "Repartimiento de casas. censos censales del G¡jo 1721
i 497. JE RAFOLS, Diccionario biogr6jlco de artistas de Catalwloyalenc/Q y Baleares. Bar,

y ¡ 722».

celona. (1951, 1954;, Barcelona, 1980, vol.l. p,245. el mnfon ambjoan
vivia al carrer
53

1I i diu que el 1723

Bellafilla,

AHPB. notari JOSE'p Amat Reixach. Manual de 1723, fol.
AHPB. notari Isidre Famades, Decillwm manua/e. ¡ 723, foL 65.
notleia la dona

coneixer josep Maria Vert. Els pagaments estan consignat, a I'Arxiu de

Torroella de Montgrí, comptes

I'administrador

Planas 11723, 1

AHPB. notari Josep Amat Reixach. Manual de 1724. fol. 30v.
, AHPB.

Francesc I:lusquets menor. Manl/al de 1723-24. fol.36v.
Francesc Rossell. Manual de /722-26. fo1.490.

58

AHPB.

59

AHPB, notar; Pel'e

P8U

Ribes, Mal1ua} de /721-1731. fol.226vo. 274 i 312.
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del Col'legi de Pintors. Morí el 20 de novembre d'aquell mateix any al carrer
de la Clavaguera de Jonqueres.
Allü vertaderament important de la síntesi biografica que acabo
d'explicar -o, almenys, el detall que més m'interessa destacar- és la
conservació de dues obres documentad es del pintor, que, com veurem més
avall, permetran dissipar la ja lIunyana lamentació de Joan Bosch.
La recerca arxivística de I'historiador i erudit local Josep Maria Vert va
fer sortir a la Ilum un seguit de pagaments deis administradors de I'ermita de
Santa Caterina de Torroella de Montgrí -segons es diu, I'ermita que inspira
la localització del drama de la novel'la So/itud de Caterina Albert (Víctor
Catala)- perque Joan Pau Casanoves realitzés dos quadres per a cadascun
deis costats del presbiteri 60 , completant el nou retaule amb episodis de la
vida de la santa que I'escultor barceloní afincat a Figueres Joan Torres, tal
com explica extensament Teresa Avellí en aquestes mateixes pagines, realitza
entre 1701 i J 706 61 • La primera notícia es registra al lIibre de comptes de
I'ermita el 20 d'octubre de 1723, dia en que els administradors Pere Lladó,
Josep Busquets i Tomas Clergues autoritzaren al prevere de To rro e 11 a de
Montgrí Narcís Planas disposar de 45 lIiures i 6 sous per pagar els quadres.
L'endema mateix, alllibre de registre s'hi anota una entrada en que Joan Pau
Casanoves reconeix haver rebut 44 lIiures i 16 sous pel valor de les teles i
10 sous més a compte del cost de conduir la caixa amb les obres des de
Barcelona. Els quadres s'instaHaren als bastidors al novembre. Un pagament
de 7 sous per afegir set pams de tela als costats deis quadres revela que
les obres estaven a lIoc al novembre, a banda d'indicar-nos que degueren
calcular malament les mides 62 •
Els quadres representen dos deis passatges més significatius de
I'hagiografia de la santa alexandrina. D'una banda, E/s esposoris místics de santa
Caterina (137,5 cm alt x 218 cm ample) (fig. 4), ubicat al costat de I'evangeli
(a I'esquerra); i d'una altra, la famosa Disputa de santa Caterina amb e/s doctors

60

La informació aparegué per primera vegada a Josep VERT, «Els quadres de Santa Carerina»,

L1ibre de la Festa Majar de Torroella de Montgrí, 2001. p. 69-74.
61

Els marcs deis quadres també sortiren del seu cisel\. Estaven fers des de juliol de 1723. en qué

I'esculror rebé 6 dobles (33 \limes i sis sous) per aquesr concepte .
62

AMTM, 1/0144-2.1.3.4., \libre de compres de Santa Carerina, (1723-1725), N¡¡rcís Planas, 20

d'ocrubre de 172 3. 17 de novembre de 1723.
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Figura 4 . .loa n Pau Casanoves, Esposoris l11(stics de santa Caterina, ermita de Santa Caterina ,
Torro ell a el e Monrgrí. Fotograna FrallCesc Miralpei x.

o jilósofs (137 cm alt x 218 ,5 cm ample) (fig, 5), al costat de I'epístola (a
la dreta). Com és sabut, el primer deis temes narra la conversió de santa
Caterina a la fe cristiana, simbolicament representada amb la imposició
d'una alian<;a davant la Sagrada Família. Laltre episodi, prou conegut, relata
la disputa que la santa, nascuda en el si d'una distingida família alexandrina
i educada des de ben joveneta en filosofia i teologia, mantingué contra un
grup de filosofs i erudits. Tot plegat sembla que succeí I'any 307 dC, quan
governava Egipte I'emperador Magenci, que mana que se celebressin festes
i sacrificis de bous i xais en honor deis déus romans i que dona OI'cil'es per
intensificar les ratzies contra els cristians , Santa Caterina va predicar entre
els seus per evitar que caiguessin en la idolatria i, aprofitant la seva posició
social, va reunir-se amb I'Emperador roma al temple d'Apis amb la idea de
recriminar-li la seva conducta. Magenci, aclaparat pels coneixements i la
bellesa de la noia, la retingllé al temple i féu cridar cinqllanta doctors d'Egipte
273
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Figurci 5. JOcin p;¡u Casanoves, Disputa de santa Caterina amb e/s doctors ofi/ósofs, ermita de Santa
Caterina, Torroella de Montgrí. Fotografia Francesc Miralpeix.

perque rebatessin els seu s raonaments: és justament I'escena representada.
El resultat és prou conegut i previsible: santa Caterina convencé de les
bondats de la fe cristiana als erudits i J'Emperador, temorós, va manar que

li infringissin martiri , Veient la ineficacia del poltre amb pues, la decapitació
posa fi a la vida de la jove filosofó 3 •
És estranya la repetició d'unes escenes que ja es troben esculpides al
retaule . No sembla que inicialment tinguessin previst duplicar-les, ja que
hauria estat més raonable que entre 1702 i 1706, quan s'esculpí el retaule,
el pintor encarregat deis dos episodis hagués estatJoan Casanoves Il, que hi
acabava de fer el quadre deis sants metges. M'imagino, en canvi, que el 1723,
en el moment d'encarregar el daurat del retaule a Feliu Pi , es considerés
la possibilitat de completar -o refon;ar, per dir-ho d'alguna manera- la
decoració del presbiteri amb les dues pintures, mostrant al mateix temps els
passatges més celebres de la santa patrona de la capella.

63

Per I'hagiografía m'he se rvit de LOllis RÉAU, lconographie de f'art chrétien. Iconographie des

sain ts, Pari s, Presses Universitaires de Franee , 1955-1959, tom 111-1 , pág. 269-270.
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Sigui com
i si se'm permet un símil
Pau Casanoves
no figuraría al capdavant de la taula c1assificatoria deis mi!lors pintors del seu

temps. No és cap secret

seves composicions són

esquematiques,

que I'articulació anatomica i les
de les diferents parts del cos
de les figures ballen per tot arreu o que la caixa espacial desafia les Ileis
basiques de
i de la
Així i tot,
capa~ de transmetre l' essencia narrativa del
basics: ubica I'acció al centre, iHuminant els actors
del passatge;
busca la Ínteracció entre els diversos grups de
una gestualitat variada i col·loca un senzilla referencia
amb
intenció d'evocar mínimament la
fastllositat de
antiga. El
a més, resol amb prou gri1cia les togues i les capes deis
doctors, la indumenti1ria de
i la refinada vestimenta de santa
tot plegat mostrat amb una
variada en
els
els tlIrqueses, els ocres,
blaus i els verds oliva.
tons
aquest darrer aspecte és el més vistós de I'estil del pintor. No ho seria, en
canvi, la resolució de les fesomies deis
sense varietat i amb
uns
ulls grossos, lIeugerament
en el sentit que ni la
mirades aconsegueix trencar la sensació que cada personatge sembla una
aHlada de les restants.
El poc nive!l tecnic del
amb la inestimable
de les estampes. Aquesta
tan necessi1ria per a la formacÍó deIs
art/sres -segons es
deis tractats- o tan útil per estimular una
més aviat escassa i sensiblement allunyada deis grans preceptes
del naturalisme formulats (I'en~a el
es detecta clarament en
les teles de I'ermita de Torroella de Montgrí. 0,
c1arament en una.
La millor
les d ues escenes
sens dubte, E/s
místics de Santa
Aquí les
Caterina
anatomica més
unes proporcions més ben definides i una major concreció en els plegats i
en els detalls de les vestimentes. La
s'ha tornat més complexa
si no,
del Nen
o els gestos deis
del segon
terme- i la vaporosa ambientacló té un resultat ben efectista. No en va,
Joan Pau Casanoves s'ha servit de tres estampes diferents -i potser
habilitat combinatoria en certa manera ja és una manera de creació- que
circumscriu la seva cultura figurativa en el mirall de I'alt barroc i del barroc
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Figura 6. Ciro Ferri (inv.)JFran,ois
Spierre (grav.), Sant Franeese a la
Porciúncula , Fotografía . Biblioteca
Hertiziana , Roma.

Figura 7. Ciro Ferri (inv.)J Charles de la Haye (grav.), La Verge amb el Nen i santes, Fotografía.
Biblioteca Nacional de Fran,a, París.
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tarda italians, especialment en les
tradu'ides a
de
Pietro da Cortona (1596-1
i d'algun cortoneschi com ara Ciro Ferri (1634
La meitat dreta del quadre, des del
1689), i de Cario Maratti (1625-171
punt de vista de I'espectador,
amb molta exactitud una
de la Porciúncula gravada per Cornelis Bloemaert (1603 -1692 ) a partir d'una
creaCÍó de Ciro Ferri (fig. 6)64. La
el Nen, sant Josep i la nebulosa
fumarola amb putti són traslladats ad /iteram a la tela del cata la. En canvi,
el sant Francesc i I'ambient feréstec que completa el sector esqllerre de
ha estat desestimat. En el seu 1I0c, Joan Pau Casanoves se serví
d'lIna altra estampa intitulada La
amb el Nen i santes, gravada pel frances
incisió n'extragllé la figura
Charles de la Haye (1641
de santa Caterina del
terme amb els seus atributs (la roda trencada i
la plataforma damllnt la
la santa, malgrat donar-E un
acabament semicircular i no
al gravat, i m'atreviria a
dir que la corona de puntes de la santa de segon terme, que J.P. Casanoves
trasllada al cap de santa Caterina. Lescena
completada amb dos
personatges més extrets d'una altra estampa. Es tracta deis dos
de
(1657-1746) del famós
manllevats d'una incisió de Nicolas
tema Sant Estanis/au de Kostka rebent el Nen.!eslÍs pintat per Cario Maratti per
a un deis altars de I'església de Sant Andrea al Quirinale de Roma (fig.
El pintor catala ha a'lllat els
adolescents i els ha invertit respecte deis
originals. L:únic element que em sembla
en la pintura del catala és el
cortile de columnes d'ordre compost que condueixen a una balconada amb

Ferri s'inspira en la pintura homónima de

La íncísíó fou
Pietro da Corro na per a I'església
VAlENTI RODlNO.

la

Vegeu Simonetta PROSPERl

Pietro da COItona e jf disegno,

p.248.

gravat és extret del fons

de la Biblioteca Hertziana de Roma. Fons
Vegeu-ne una reproduccíó

Mauricio FAGIOLO deIl'ARCO, Piara da Cortona

i

«CnI'tnnp<rf,i,

Gimignani, Romanelli. Balde, If Borgognone.
200 l. p.LXX. lamina 117 ip.161.
Un odginal de l'estampa es troba a BNF,
Monuscrits i Gravars, Gravars de la Haye. referencia
Bb.21.
66 Pel que fa a la pintura. podeu veure Filíppo TITI, Swdío di pitturn. Seo/tura et Arc/¡itett1lra ne/le
C!Jiese di Roma (1674-1763), Ed. A cur,] de Bruno Conrardi e SNena Romano. Roma. 1987. VoL 11. pagina
297. iHustració 1078. Un original del grava! es troba la BNF, Secció de Manuscrits í Gravats, gravats de
Nicolas Dorigny, referénCÍa Ed.71
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Figura 8. Cario Mal'atti (inv.V
Nicolas DOl'igny (grav.). Sant
Estanislau de Kostka rebent el
Nen Jesús. Fotografía. Biblioteca
Nacional de Fran~a, París.

Figura 9. Joan Pau Casanoves, Esposoris místics
de santa Ca terina , capella de santa Caterina,
catedral de Girona. Fotografía Fl'ancesc
Miralpeix-ACC

Figura IO.Joan Pau Casanoves, Disputa de salita
Caterina amb els doctors o filosofs, capella ele
Santa Caterina, catedral ele Girona. Fotografía
Frallcesc Miralpeix-ACC.
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un paisatge
La dependencia de fonts grafiques I'altra escena no
tan
si bé
que hi ha alguns topos figuratius
habituals
la pintura de
com ara
-o governant
assegut en un tron més elevat i escorat en un deis costat de la tela. Tot i no
haver trobat un model concret per a la segona COlTIOOS1Cl0 torroellenca, es
podría pensar en estampes
mateix univers
cortonesc. La
figura de
per exemple, no estaría gaire Iluny del que apareíx a
la Santa Bibianna davant el
per Robert van Audenaerd (1663
1743) de la serie de cinc estampes de la vida de la santa
per Pietro
Berrettini da Corto na per a
romana de Santa Bíbianna 67 •
de les dues teles de Torroella de
Lestil i els models grafícs
Montgrí són tan peculiars que no calen gaires arguments més per atribuir al
mateix
dues obres de la
de Santa Caterina de la catedral de
Girona. Es tracta, de nOll, deis mateixos temes que hem vist a
els
Esposoris mÍstics de santa Caterina
9) i la Disputa de santa Ca terina amb e/s
doctors o filósofs
10). Aixo
les dimensions de les dues obres són
més petites i el format és vertical i no pas apaYsat. En el
deis temes, el
pintor ha optat per eliminar
doctors i per acostar la santa a la
de
en els Esposoris s'ha eliminat el cortile i s'han ubicat els dos
fons. Malgrat que I'estil no deixa cap marge al
en el sentit
que es
totes les
formals que he indicat per a les obres de
variació de la gamma de
que
I'ermita, sí que cal assenyalar la
aquÍ s'enriqueix amb rosats, malves i tons més esfumats, Així i tot, les
de la
de Santa Caterina de la catedral són dos treballs menors enfront
d'altres encarrecs de més d'entitat. que tot seguit comentaré.
Arribats en aquest punt, em cal recuperar la
de
que es preguntava si Joan Pau Casanoves
ser el pintor de les teles
IateraIs de les capelles de Sant MiqueI i deIs Sant lu j Honorat de la catedral
de Girona, que Bosch basava en la presencia documentada de Joan Pau
Casanoves Girona entre 1725 i 1727. No sera sobrer fer memoría del
de renovació de la decoració
dues

G7

Charles LE BLANC, Manuel de /'amafeur d'estampes. contenant un dictionnaire des gravuers de

toutes les llat/OrlS, dans Jequel sont dealtes les estampes rares. precieuses et ínteressantes, Paris. 1854·89,
vol. l. p.68,
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La capella de Sant Miguel, amb el sumptuós retaule esculpit per Pau
Costa per iniciativa del canonge Miquel Catala, fou renovada completament
entre 1715 i 1724. El retaule estava enllestit el 1719, ja gue el testament del
canonge del 23 d'abril de 1719 recullla satisfacció d'haver-lo vist acabat i de
tenir liquidat el deute contret amb Pau Costa 68 • EI1716 comen<;arenles obres
d'adequació del pedestal. Durant la primera quinzena del mes de setembre
es registren dos pagaments al mestre de cases Benet Contillo per assentar la
pedra del pedestal damunt el qual s'elevaria el fustam del retaule6 9 . Entre el
setembre i el desembre del mateix any, el manya Anton Busquets coHoca la
ferramenta necessaria per ancorar I'estructura arquitectonica 70 • El 1717, el
quadre central del retaule amb l'arc~lI1gel sant Miguel, portat de Roma abans
de 1715 pel canonge, estava a pllnt de ser coHocat al centre del retaule:
aquell any, el fuster Josep Boris i el serrador Pere Mauri van presentar una
polissa de 2 lIiures i 14 sous en concepte d'«I ... ] una cana y dos pams de fusta

y Jet lIats per lo vastiment del quadro de Sto Miquel)¡1I, La co¡'¡ocació del quadre
central dóna una idea aproximada de I'avan~ada constrllcció del retaule,
que, d'altra banda, no deuria presentar-los gaires dificultats tecniques. Si
el 1717 el primer cos estava assentat, el 1718 la totalitat del retaule, amb
les escultures incloses, gairebé deuria estar acabada. Una nova polissa del
manya Antoni Busquets permet fer-nos una idea for<;a exacta d'aixo que die:

"BOSCH. «Suggestions ... », op.cir.p.143 , omb documentació .
•, ACC, Capsa de papers diversos de I'administració de I'obra (1711-1720) , fu/ls sol¡-s. /Albarnns de Be

Ilel Conti/lo per al plint del retal/le de Sant Miql/el/: «Compto de lo que tinch treballat jo Banet Contillo Me
de casas per compta de la obra de la seu so es per lo que ses treballat en la capella de la Concepsió i
per picor las pedros del plinto del retoula de Sont Miquel i per lo que ses treballot en lo copello de Sont
Miquel ab 6 setembre 1716. 1811. 11. s. 10 d. Compto de lo que tinch trebollat jo Banet Contillo Me
de cosas per compta de la obra de lo seu so es comansont a 17 de setembro 1716.

1'1110

per un jornal

de me. i mix de manobro en lo rataulo de sant Miquel val. 19 s.»
70

ACC, Capsa de papers diversos de I'administrnció de /'obra (1 711·1 720). fulls solls. /Albaralls d'Antoll

Bl/squets per al retaule de Sant MiquelJ: «Lo dia 7 de setembra fer dos claus ganxuts de pes 4 11 Y8 onsas
per al retaule de St. Miquel . 9 11 4 d. Lo dio 16 de setembra fer tres claus ganxuts y una pesa de un
pam de Ilarch per al retaule de St.Miquel y duas cantuneras de alguns de tres pam s de lIarch a pasat tot
11 11 3 onsas 1 11,2 s" 6 d. Lo dia 18 de setel11bra fer dos claus de pes 4 11 deu onsas per al retaule ele
Sr. Miguel. 9

S.,

10 d. Lo dia 9 de novembre 1716 fer dos caragols de guatre pams de lIarch ab QUotre

altros pesas que sen'eren per dits caragols per al retaule de sant Miguel. 18 S. Lo dia 12 de desembre
fer dos c1aus ganxutsy dos pesas de un pam de lIarch per 01 retoule de Sr.Miquel. 8 s.»
71

ACG, CapsQ de papers diversos de /'administroció de /'obra (1711-1720), full sol1.
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"El dio 20 de moigfer 8 clous de un pam i mitx de Ilarel? ca un de pes de 8 /l. i mitxa
que servexan per tanir las 4 columnas del retmtla de Sto Miquel volan 17 Per dit
retaulafer una pessa de dos pams i mix de lIareh que sarveix per tanir St. Rafel val
65./ Per tanir dit Sto Rafel fer un barrat que es posa per detrás la pastero vaiS 5./
Per dit retaula fer 8 pesas que servaiexan per tenir las alas deis angels de un pam
i mix de I/arg cada una valan 16 Per dit retaL/la fer 2 pesas de 3 pams de Ilarch
cadascuna que servexan per tanir angels volan. 8 s./ Per dit retaula fer 2 pesas de
un pam de Ilarch que sarveixan per tanir las gradas valan 2 S.»72. El juny de 1720
el retaule estigué enllestit i el canonge Catala demana permís al capítol per
daurar-Io. El 1722, data pintada al coronament, indica la fi de les tasques de
daurat.
Si I'escultura s'havia enlJestit abans de 1720 i el damat. amb anterioritat
a 1722, el pagament d' 1 \liura el 2 de marc,: de 1724 per fer «[ ... ] 1O claus per
tanir duas gornasions de cuadro de la capella de Sto Miquel» al manya Antoni
Busqllets ens indica amb precisió la data de coHocació de les teles laterals de
la capella als sells respectills marcs, un parell d'anys abans de la cronologia
suggerida per Joan Bosch 73 . Els temes de les teles són l'Assumpció (fig. 11), a
la paret dreta, i la ResurreCCló (fig. 12), a I'esquerra.
El retaule i les pintures de la capella deis Sants lu i Honorat fOLl sufragat
pel canonge Ignasi Bofill. El 1709 concerta les obres del retaule a Joan
Torres, el mateix escultor que havia treballat al major de l'ermita de Santa
Caterina. El novembre de 1729 demana permís al capítol per damar-Io, i
el setembre de 1731 la feina ja estava enllestida. El contracte del daurat
es firma el 4 de novembre de 1730 amb Anton Soler i CoJobran, daurador
escollit pel mateix canonge, i inclo"ia la voluntat que es fes a imitació del de
Sant Narcís 74 . 19nasi Bofill deixa escrita una darrera voluntat, de les mol tes
que tingueren él veure amb la promoció artística, en que soHicitava als
marmessors que «[".l.fossenfer dos quadros (lb sos guornicions doradas los quals
degan collocarse als costats de dit retaule per majar adorno de dita capella 1... ]»75.
Com diu Joan Bosch, si el conjunt estavél enllestit el 1731 i la disposició
testamentaria era del 22 d'agost ele 1729, els quaelres elegueren realitzar-se

72

Ace, CapsG de papers diversos de I'administració de /'obra (l7I/·l720), full solt.

73

ACe, Capso de papers diversos de ¡'administració de ¡'obra (l72l·1730), full solt.

"Vegcu les vicissiruds explicadcs a BOSCH, "Suggestions ... », op,cit.p.145 i ss,
75

La cita és extl'cta de BOSCH, "Suggestions ... », op.cit.p.145.
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Assumpció, cape lla de Sant Miguel , ca tedral de

Fig ura 12. Joan Pau Casan oves (atribu"lda) ,
Resurrecció , capella de Sant Miguel, catedral

Girona. Fotografia Frances c Miralpei x-ACC.

de Girona. Fotografia Francesc Miralpeix -ACC.

Figura 11. Joan Pall Casanoves (atribu·ida),

entre aquestes dues dates 76 • No seria desencertat pensar, a més , que també
emulés la decoració amb pintures laterals del retaule de sant Narcís , tal com
havia fet amb el daurat. En aquest cas, les pintures representen Sant Ignasi

en extasi contemplant la Trinitat (fig. 13), a l'esquerra , i Sant Antoni de PQdua
predicont als peixos (fig. 14), fent-li de pendant77 •
Bosch es mostrava cautelós a I'hora d'atribuir a una mateixa ma el
conjunt de quadres de les dues capelles gironines, pero, així i tot, no se
li feia estrany veure concomitancies estilístiques entre <ll11bdós grups en
aquells sectors menys deutors d'estampes, com ara els angelots, els rostres

76

Ibid em.p.149.

77

Les pint ures roren restallrades als tallers gironins del Ce ntre de Restallració de Béns Mobles

de la GeneralitJr per Pere Rovira.
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Figuro 13,Joon Pau Casan oves (atribuidal.Sant
19nasi en éxtasi contemplant la Santíssima Trinitat ,

Figuro 14 ,Joo n PaLl Casonoves (atribuida), Sallt
Antoni predicant als peixos, copello deis Sanrs

capello de Sant lu i Sant Ho norat , cotedral de
Girono, Fotografía Francesc Miralpei x-ACC.

lu i Ho no rat , cotedral de Girona, Fotograna
Froncesc Mirolp eix-ACC.

de sant Antoni i de la Verge o del Pare Etern amb els deis apostols, Tot i
no explicitar-ho, estic segur que Bosch també sostenia la possibilitat d'una
atribució única tenint en compte que les quatre teles eren el resultat de la
utilització de models d'una mateixa cultura figurativa , coneguda a través
d'uns autors molt concrets: Pietro da Cortona, Ciro Ferri, Cario Maratti i
Giuseppe Chiari (1654-1727), representats de I'alt barroc i el barroc tarda
roma, difosos per gravadors com ara Fran¡;:ois Spierre (1639-1681), Cornelis
Bloemaert i Robert van Audenaerd, Efectivament, Bosch detecta I'Lis d'un
bon nombre d'incisions d'aquest coHectiu que serviren d'inspiració al pintor
de les quatre teles, No sera sobrer repassar-ne I'Lis que en féu , La Resurrecció
és un cale d'una estampa de Cornelis Bloemaert a partir d'un dibuix de Ciro
Ferri per al Missale Romanum de 1662 (fig, 15) , LAssumpta aprofita la figura
de la Verge d'una estampa de Robert van Audenaerd realitzada a partir
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d'una obra de Cario Maratti (fig . 16). El Sant Ignasi en extasi contemplant la
Santíssima Trinitat combina la Santíssima Trinitat que iHustrava la portada del
Missale Romanllm de 1662 dissenyat per Pietro da COltona (fig.17), gravada
per Karl Audran (1594-1674), i, segons Bosch , els angels d'una estampa de
la Mort de santJosep de Cario Maratti per a I'església de San Isidoro Agricola
de Roma, gravada en aquesta ocasió per Cesare Fantetti (1660-?) i Nicolas
Oorigny (fig. 18)18. Sense desmentir la relació de Bosch respecte als angels
del costat esquerre de la composició -tot i que potser I'angel d'esquena i
agenollat s'inspira en el pastor d'esquena de l'Adoració deIs Pastors del Museu
de I'Hermitage de Cario Maratti 79_ , almenys els de la dreta cal buscar-los en
una altra font, no gaire lIunyana. Els dos angels adolescents estan copiats

deis que apareixen a la Verge amb Sant Estanislau de Kostka rebent el Nen jesús,
una ~stampa que tradueix la pintura de Cario Maratti per a j'església de Sant
Andrea al Quirinale que ja he esmentat anteriorment (fig. 8). Laltra tela de la
capella, retornant a I'ull clínic de Bosch, readapta de manera invertida el Sant

Antoni ressl/scitant l/nmort del pintor Giuseppe Chiari per a I'església romana
de Sant Silvestro in Capite.
Arribats a aquest punt, s'ha de donar beHigerancia a la hipotesi
de Bosch . En altres paraules, amb I'agafador segur de les pintures
documentades de Torroella de Montgrí, Joan Pau Casanoves ha de ser
tingut per I'autor de les teles laterals de les capelles de Santa Caterina, de
Sant Miquel i deis Sants lu i Honorat de la catedral de Girona . O'entrada,
la cronologia s'ajusta perfectament als anys d'estada indicats al cadastre
barceloní, que el 1725 apareix anotat que fa sis mesos que el pintor és a
Girona. És probable que tant eJs quadres de I'ermita com els del retaule de
Sant Miquel siguin coetanis o realitzats amb mot poc espai de temps entre
els uns i els altres. Pels volts de 1723 es col·locaven els de I'ermita i pels
volts de marc;, només quatre mesos més tard, es compraven els claus per
fixar les teles als bastidors deis marcs de la capella de Sant Miquel. Per
aquells anys, a més, Joan Pau Casanoves és probable que tingués en el seu

78

El sanr Jose p del gravar podria have r servir de mo del. fin s i [Ot, la figura de santa ( aterina en

I"escena de la Disputa de la capella de Santa Caterina de la catedral de Girona.
79

Vege u un reproducció a Herm ann VOSS. La pittura del Ba rocco a Roma. ed. revisada per Andrea

G. De Marchi, Vicenza , Neri Po zza , 1999, lám. 359 .
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Figura 15. Ciro Ferri (i nv.) / Corneli s
Bloemae rt (grav.), Resurrecció, Fotogra fi a.
Biblioteca Hertiziana , Roma- Jo anBosch.

Fi gura 16. Cario Maratti (inv.) / Roben va n
Auelena ercl
(grav.),
Assumpció , Fotografía .
Biblioteca Henizi ana, Roma- Joan Bos ch.
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Figura 17. Pietro ela Canona (inv.) / Karl
Auclran (grav.) , Portada del Missale Romanum
de 1662. Fotografía. British Museum.
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Figura 18. Cario Maratti (inv.) / Cesare
Fantetti i Ni co las Dorigny (grav.),
Mort de SGl7tJosep, Fotograna. Imatge
del Briti sl1 Museum.

cunyat Antoni Flor un bon avalador, atesa la seva familiaritat amb el bisbe
de Girona. Si I'argulllent de les relacions personals i de la presencia física
del pintor a Gironaja és un bon indici, el de I'estilno deixa marge al dubte:
ja he indicat la dependencia d'una mateixa cultura figurativa , pero potser
no he subratllat prou I'aprofitalllent insistent i repetitiu d'unes mateixes
incisions. La presencia de dues versions -gairebé copies- de les te les de
Torroella de MontgrÍ a Girona ja és un indici a tenir molt present, pero
encara ho és més que eJs ~mgels adolescents del Illodel del Sant Estanislau
de Maratti (fig. 8) apareguin de nou a la de Sant Igna si en éxtasi contemplant
la Santíssima Trinitat (fig. 13). El darrer aspecte per acabar de reblar l'autoria
és el de la selllblan~a figurativa -la tecnica ja és prou evident- d'unes teles
a unes altres . Només cal veure la semblan~a tipologica de la figura femenina
del primer terme de Sant Antoni predicant als peixos amb la figura de la dreta
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Figura 19. comparativa entre els angels adolescents, la tela de l'ermita de Santa Caterina (A) i els
mateixos imgels de les capelles de Sant lu i Sant HOl1orat (B) i Santa Caterina (C) de la catedral
de Girona.

de Santa Caterina o de la mateixa santa als quadres homonims de Santa
Caterina disputant amb els filosofs, O el Sant Jo sep deis Esposoris místics amb
les dues figures masculines de la dreta del quadre de Sant Antoni predicant
als peixos, els angels de l'Assumpció amb el Nen Jesús deis Esposoris i, fins i
tot, els diferents grups d'angels adolescents (fig, 19) . La fidelitat estilística
que esmento el converteix en un pintor especialment agra'¡'t a I'hora de
distingir-li la seva empremta personal, fins al punt que una obra ingressada
al Museu Diocesa de Barcelona el 1916 provinent de I'església de Betlem
de Barcelona, intitulada Rapte de Sant 19nasi (fig, 20), s'aprecia clarament la
seva orbita: només cal veure que repeteix I'escena de Girona 80 ,
Encara faltaria afegir-hi un darrer argument, que no sé fins a quin punt
pot ser aleatori. Tant el retaule de I'ermita de Santa Caterina com el deis
Sants lu i Honorat són deJoan Torres -i el de Sant Miquel, de Pau Costa, amb
qui Torres coHaborava estretament-. És casual la presencia de pintures de

80

La pintura es perdé el J 936. Feia 125 cm d'alt x 193 cm d'ample. Apareix recollida aJ.M. MARTí

BONET; PereJordi FIGUEROLA ROTGER, La Rambla. Els seus convents. La sel'a historio. vol. 1-2. Católeg Mo

numental de l'Arquebisbat de Barcelona, Barcelon,l, 1995 , p. 100. La fotografía es de J'Arxiu Mas. (-34055
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~igura

20. Joan Pau Casanoves (atribu'¡'dal, Sant Ignasi en

ex tasi contemplant la santíssima Trinitat,

església de Betlem. Barcelona (perduda el 1936). Fotografía . Arxiu Mas, rer. ( -34055.

Figu ra 21. Fernando de
Segovia i Joa n Tápies,

Decoració al Fesc de la capella
de Santa Caterina, Torroella
de Montgrí. Fotografia de
Francesc Miralpeix.
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Pau Casanoves en retaules
per Joan Torres? De tota manera,
Gírona -í el bisbat en
era un territorí prou petit
els canonges
al cas d'aUo que hi succe'la,

FERNANDO DE SEGOVIA, LA
MURAL DE CERMITA DE SANTA
CATERINA DE TORROELLA DE
1LES PINTURES EN TROMPE L'OE/L
DE
DE SANT PERE DE NAVATA.
Gracies als estudis
Vert coneixem I'autor de les
murals
al frese de la capella de Santa Caterina de Torroella de Montgrí
ajudat pel seu cunyat
tracta del mestre Fernando de
No se'n tenen
notlCles,
Nobiliario Catalán de ¡'escultor Pere
els pintors
Fernando de
a
i s'havien establert a Olot i Cervera S2 , Don
la causa de I'arxiduc Caries
hauria estat un deis nobles
1707.Cradescendentde

cavaller per

de

queellG18

del reí Felip 111. Segol1s Llobet i

era el
seu
que es dedicaren a la
Maria Anna, que es casa amb el
Sabaté, d'Aguilar de
un document d'una venda d'un censal per part del damado!' Salvador
Fernando de
que 11i actua
datat el 27 de febrer de 1
que lIavors era un veYnat de
canviar de domicili al cap de poc temps,
Llobet i
Portella localitza notícia d'un retaule
per el!, sortosament conservat
al Musel1 Comarcal de Cervera. Es tracta del retaule de Sant
i Sant Eloi de ['antiga església de la Comanda ele Sant Joan de

" Josep

,La capella de Santa Caterina i Jobra picrórica del seu sastre», Llibre de

Major,

1997,
pintor Don Juan de

y los

Vegeu Josep Maria LLOBET PORTELLA, "Reraules

92
dístricre de la Bísbal. lloraría de Cru·illes. norari Paulí Mas ¡Silvestre, MOrlllol1
referellcia

'fol 16v·17r.
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encarregat al pintor el gener de 1741 per la confraria sota l'advocació deis
dos sants (fig. 22). Maties, el seu fill, n'hauria policromat les posts de fusta.
Aquesta, no obstant aixo, degué ser la seva darrera obra si és certa la notÍcia
de Llobet segons la qual Fernando de Segovia hauria mort els pri mers mesos
de 1741.
Les informacions del seu fill Maties són més escasses. La carrera
artística de Maties de Segovia s'hauria desenvolupat principalment a
Cervera. Erroniament, Rafols diu que el 1788 hauria restaurat el retrat
de Caries 111 de la galeria de retrats reials de I'ajuntament de Cervera 8S . La
dada correcta la dóna Agustí Duran , que especifica que el 1778 Maties de
Segovia arregla el vestit mal mes del retrat de Maria Amalia, muller de Caries
111 86 . Uns anys abans, el 1767, havia pintat el retrat de Simó Gral! i d'Alinyar,
capita d'lnfanteria, mostrant el model de I'església que havia fet construir
I'any 1764 al costat de I'HospitaI 87 • En la decada deIs anys setanta, el mateix
pintor policroma el cap i les mans de la Mare de Déu de la porta de I'església
de Santa Maria, retocada per l'escultorJaume Padró88 . 1encara, vers el 1797,
Macia [sic] Segovia decorava I'altar de la capella de Santa Anna, adoptada
com a seu de la confraria deIs assaonadors i blanquers cerverins.
El periple artístic de Joan, I'altre fill, esta més lIigat al taranna vital del
seu pare. Entre 1726 i 1727, pare i fil! figuren a Palafrugel!. El pare, Fernando,
cobra 75 lIiures i 5 sous per pintar el retaule i el paHi de la confraria deis
Sants Martirs de la vila empurdanesa 89 • Alguns anys més tard, el seu fill
Joan apareix relacionat amb tasques de daurador per a I'ermita de Sant
Sebastia de la Guarda de Palafrugell: «AJoon de Segovia pintor y dorador per lo
compfiment del preu Jet de dorar el retaule de santJoseph de la Ermita {... 18 lfiltres

ss RAFOlS, Diccionario"" vol. IV, op. ciLp. 1158.
B6

Agusrí DURAN I SANPERE, Llibre de Cervera, Barcelona, Curial, 1977, p.260.

87

Ibídem, p. 234. Desconec si el rerrar en qüesrió es conserva, pero per la descripció que en fa

Agusrí Duran sem blaria que, almenys, I'havia visr.
88

Ibídem, p. 480.

89

AMP, L1ibre deis obrers del ciri deis Sonts Mártirs (1701-1879), Compres de 1726-7727. Segons Aurora

Pérez , el retaule deis Sants Mártirs era d'escultura, raó per la qualla feina de Fernando de Segovia tindria a
veure amb el daurat i 110 amb escenes de pinzell. Cf. A. PÉREZ SANTAMARíA, Cort religiós a Pa lafrugell, Pala
frugell, Ajunramenr de Palafrugell, Diplltació de Girona, 2007 (Quaderns de Palafrllgell, núm. 16), p. 77.
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Fi g u ra 22. Fernand o d e Segov ia, SantJoan i sant
Elo i, t ela central d e I'a nei c retaule de I'esglés ia

Figura 23. Joa n de Se gov ia, Projecte de
Setmana Sa nta per a la Seu d'Urgel/ . 1736.

de la Comand a d e Sall t Joan de Cerve ra .

Foto grafía. Article J. Bassegoda.

Fo w grafía. MlI sell Comarcal de Ce rvera.

i 6S 0 US »90. L:única obra conservad a que se li coneix a hores d'ara data de pocs

anys més tard o Es tracta del projecte de monument de Setmana Santa per
a la catedral de la Seu d'Urgell, signat el 1736, que Joan Bass egoda dona a
coneixer sense cap més indi ca ció que la publicació del dibui x i la inscripci ó
<yoal1 de Segovia meafeta/ 1736» (fíg . 23)91. El 22 de feb rer de 1749 tornaria
a cobrar per pintar un monument, en aquest cas el de Setmana Santa de

90

AM P, Uibre de comptes de la obra de Sant Sebastiá de la GI/arda de Llafranch comenr,:at el 1709.

fo l.S3. sense data. El paga ment apare ix entre du es ent rades el 1741 . Entre 1736 i 1738, Sa lvador Ro ma
guera co brá quantitat s pel daurat del ret aule el e Sa nt Se bast iá de 1,1 Guarda . Atesa la relac ió del pare,
Fern ando , amb Sa lva do r, que Ji fa de t est imo ni , és possi ble que entre els Rom ag uera i els Segovia hi
hagués al gun lIi gam profe ssional.
91

Ju an BASSEGO DA NON ELL, "Proyectos barrocos para la Seu d'Urgelh>. ,1 Espacio, Tiempo y For

ma. Serie VII , vol. 111 ( 1990), p. 160.
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Sant Feliu de Pallerols 92 . Joan de Segovia i Tapies reapareix el 5 de febrer de
1753 a Olot, en aquesta ocasió rebent 9 Iliures, 6 sous i 8 diners pel treball
de fer els caps deis gegants i pintar-los. Lexplicació de la seva presencia a
Olot es troba a Sola-Morales: I'historiador troba que el 1738 es casa amb la
filia del daurador olotíJosep Serra 93 . A la capital garrotxina adquirí una casa
al carrer Major, on nasqueren una "numerosa prole Isic] » entre 1739 i 1756,
hi fou preposit de la confraria de sant Antoni . La darrera notícia del pintor
relacionada amb Olot és de 1755 , quan rebé sis Iliures per pintar els vidres
de l'urna de Santa Sabina 94 •
Retornant a I'ermita de Santa Caterina, Fernando de Segovia i el seu
ajudant Joan Tapies hi treballaren entre el 8 de marc;: i el 7 d'agost de
1726. Els pagaments registrats alllibre de comptes de I'administrador són
una font valuosíssima per resseguir el ritme deis treballs, I'alimentació, el
transpon deis materials, etc. Alimentats amb bacalla, sardines, cansalada
o mallals de vi, els pintors anaren estenent les «sendras blauas», el carmí
comú, el verdet, «I'oxi primera», el bl anquet , "I'ocra» o el «terra sombra»,
pigments que compraven a I'adrogller de Figueres Jacint Anglada. En total
els administradors es gastaren 234 lIiures pe r la feina deis pintors , 92
lIiures per mantenir-Ios ben alimentats -incloent-hi la feina de la cuinera
i 23 lIiures més en concepte deis materials . Grosso modo , la feina consistí
a decorar al fresc tot el presbiteri i la nau central. inclosos el cor i els
intradossos deis arcs d'accés a les naus laterals , amb representacions de la
Coronació de la Verge davant el panteó celestial i de sants i san tes habiruals
del santoral catala. Tot plegat, entremig d'un bosc d'estucs a copia de
lIac;:ades geometriqlles i vegetals de gust barroquitzant, emergint sobre
els fons bJaus , carmins i grisosos dei s bans emmarcats per les nervadures
gotiques . El tram de volta del cor, la decoració del qual sembla posterior tot

?2

També pinta J'urn a per 7 lliu res. Vegeu Xavie r soLA.. La Reforma carólica a la mUl1ranya caralana

a rravés de les visites pastorals. Els bisbars de Cirona i Vic (1587- 1800). Tesi doctora l di rig ida per Joaq uim
Maria Pu igvert. Girona. Univers itat de Girona- Edició digital Td X, 2005 , p,264 i not ,933 ,
?J

Josep Maria de SOLA.-MORALES, "Lescultor banyoli -i d'asce nd encia olotin a- Vice n, Fa1có i

Con ill (1654- 1713)" , a Annals del Parronar d'estudis Hisrorics d'Olot i Comarca, Olot, 1978 , p.1 61,
?4

1l 0r.

15.

Totes les noticies d'Olot provenell de SOLA.-MORALES, «El pintor Don Juan ... " , op .cit .. s/p,

Vegeu ta mbé Miqu el PUIG i RElXACH, El segle XVIII, Olor, Ajuntament d'Olot-Dipu tació de Girona, 200 2
(Quade rn s d'Hi stOria . 5), p. 65.
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i seguir la plantilla decorativa de la resta de la nau, és a copia de filigranes
blanques sobre fons gris. El següent tram de volta, caminant en direcció a
I'altar, que curiosament no arrenca del pilar, sinó de la dovella central de
I'arc rebaixat, conté a cada secció de la volta d'aresta una representació
d'una santa: en direcció a I'altar i avanc;:ant en sentit longitudinal apareixen
santa Llúcia i santa Agnes; en sentit horitzontal i d'esquerra a dreta, santa
Eulalia i santa Madrona (o santa Maria de Cervelló?) (fig. 24). Al mur
d'aquest tram, sant Segimon queda sota santa Eulalia i sant Magí, fent de
pendant a I'altre costat, sota santa Madrona. El següent tram és de volta
estelada, amb una senzilla representació en relleu de santa Caterina a la
clau central i un angel músic a cadascuna de les quatre claus més petites .
A la paret de I'esquerra hi ha representat sant Pau Eremita i a la de la dreta,
sant Antoni Abar. La decoració del presbiteri, malgrat haver sofert perdues
irreparables de pigment i més d'un retoc poc afortunat, pretén ser més
ambiciosa: a la part central de la mitja taronja hi ha representat I'episodi
de la Coronació de la Verge per la Santíssima Trinitat, presenciat per la cort

Figura 24. Fernando de Segovia i Joan Tapies, Detall de la decaració de la capella de Santa Caterina.
Torroella de Montgrí. Fotografia de Francesc Miralpeix.
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Figura 25. Fernando de Segovia i JO<ln Tapi es , Detall de la decoració de la capella de Sa nta Caterino,
Torro el la de Montgrí. Fotografia de Francesc Miralpei x.

celestial (fig. 25). Al sector esquerre hi ha les santes, amb santa Caterina
en primer terme. A cada costat de la titular de la capella apareixen santa
Barbara i santa Úrsula, amb I'estendard de la creuada, acompanyades
de més santes martirs i serafins. Els sants barons estan simetricament
disposats a I'altl'e costat, amb santJoan Baptista, santJosep, un sant Bisbe
(sant Ermengo l?). sant Pere i sant Pau.
No seré jo qui negui que la rapidesa amb que completaren els metres
quadrats de pintura juga en contra de I'assolimen t d'uns estandards de
qualitat més exigents. La decoració vegetal no tenia cap més secret que anar
repetint unes mateixes plantilles, pero les representacions de les figures deis
sants i santes demanaven major dedicació . Els pintors resolgueren aquest
darrer aspecte amb diligencia: la majoria de retrats hagiografics semblen
inspirats en xilografies populars, com ara goigs, i segueixen un mate ix patró
estilístie: una línia gruixuda de color negre ressegueix i perfila cada part del
cos i de la vestimenta, i el color s'hi estén homogeniament entremig, sense
degradats ni matisos de lIums i ombres. A més, les fi gures no tenen gairebé
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volum ni moviment,
darrer redlfit a
de les
mans i del cap. Aquest
s'accentua encara més en les pintures
del
allí les
s'acumulen i la individualització
desapareix. Només les barbes i les cabelleres deis sants
Ileugerament
la clonació facial del grup de sants. Amb tot, la modestia del conjunt no ha
de
del treball de Fernando de
del seu ajudant. La
mÍnimament els principis de la
natural no deuria
als
N'hi havia prou
que les escenes fossin decents i que I... J moga a devoció a tots e/s que acuden
a ella, y que al cOl1trari 110 exciten a risa o indevoció I
A favor del treball
la sÍntesi
deis retrats
que en
de I'artista hi
facilítava una
identifica ció -quan se suposava que hi hauria dificultats
s'optava per identificar-los, com sant
o sant
i, per damunt
que dotava el
d'un to
de tot, la colorÍstica decoració de la
a banda de la naturalesa de
arreglat i luxós. La temica i els suports
torroellenc amb el cerverí.
I'encarrec, dificulten la confrontació del
Així i tot, la pintura de Cervera presenta
que no disten
gaire de les pintures de I'ermita de Santa
com ara el canon estilitzat
de les figures, la frontalitat i la falta de volum deis sants, la insistencia afer
visible el dibuix subjacent, la falta de naturalitat en el caient deIs
deis
vestits, etc.
Segons el meu parer, aquestes mateixes concomitancies
que acabo d'assenyalar es
en un altre
Em refereixo a les
pintures en trompe I'oeíl -sí és que en
dir així de I'efecte visual que
provoquen- de l' església de Sant Pere de
realítzades entre 1725 í
1730 (fig. 26 i 27). La documentació
conservada -les series de
protocols de la notaría de Navata
anys no es conserven- permet
saber que els retaules
es feren en molt pocs mesos, que toren tres
els pintors que els portaren a terme -un mestre idos
i que el seu

95 Fragment de la Instruccíó pastoral per lo bon govern de las parroquias del bisbat de Gerona disposa
da per lo lIIustr/ss/m y Reverendissim Senyor Don joseph de Tavemer y D·Ardena... en la segarla visita general
de son Bisbat, Girona, 15 de mar~ de 1725. Un exemplar es pot consultar a la biblioteca diocesana del

Seminari de Girona.
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Figura 26. Fernando de Segovia, Ju an de Segovia i Joall Táp ies (atribuH), PerspecUva del retal/le
major de I'església de Sant Pere de Navata. Fotografia. Ca rie s Aymerich , centre de Restauració de
Béns Mobles de la Generalitat.
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Figura 27. Fernando ele Segovia, Juan de Segovia i Joan Tápies (atribu"it),

de sont Antoni i del Roser de f'església de Sant Pere de Novata.

Perspectives deIs retaL/les

Fotografía. Caries AYll1erich, Centre

de Restauració de Béns Mobles de la General ita t.

cost no supera les 65 lIiures 96 • Francament, no hi havia gaires especialistes
en pintura al fresc que en aquells anys i per aquelles terres complissin
aquests requisits, i menys que els resultats fossin tan modestos, Fernando
de Segovia i Joan Tapies s'ajustaven perfectament a aquestes exigencies: a
Santa (aterina de Torroella de Montgrí executaren amb molt poc temps una
obra efectista -perque s'ha de reconeixer, com a Navata, que el resultat no
deixa indiferent- i de costos molt ajustats, A més, segurament els ajuda el
seu till Joan, que, com hem vist, per aquells anys contl"actava petites feines
a I'ermita de Sant Sebastia de la Guarda de Palafrugell. M'ho fa pensar el

%

Vegeu aquestes indicacions a Joan GAY PUIGBERT, «Les pintures murals de Sant Pere de Na

vata: una obra d'art o una lIi ~ó d'historia" , a Allnals de f'Jllstitut d'Estudis Gironins, vol. XXXIII (1994),
p. 607-631. Pel que fa a la restallració, vegellJosep PARET, "Procés de conservació-restauració de les
pintllres murals ele I'absis i de tres capelles laterals de I'església de Sant Pere de Navata (Alt Empordá)",

a AnnaJs de I'/llstiwt d'Estudis Empordanesos, núm ,28 (1995), p.307-319.

297

FRANCESC MIRALPEIX VILAMALA

fet que treballessin junts, i que a Santa Caterina s'hi detecta més d'una ma:
malgrat I'homogeneüat estilística del conjunt, les sis figures del segon tram
de volta semblen més refinades que les dues del tercer. Aquestes Ilellgeres
variacions també es detecten a Navata: el pintor del retaule major sembla el
mateix que el de sant Antoni, pero potser -i tot i estar-hi en sintonia- no és
I'artífex del retaule del Roser, que encara és més esquematic i senzill 97 .
Els pintors de Navata són uns artífexs a I'altura de les expectatives de la
parroquia alt-empordanesa, que preferí gastar una petita quantitat de diners
per posar decent I'església abans que aixecar costosos retaules de fusta. No
és estrany, per tant, que el resultat sigui una obra ufanosa pero notablement
modesta. Les dificultats per representar I'engany, per fer tridimensional un
esquema de retaule amb figures "de bulto" són tantes que es faria massa
lIarg detallar-les . M'interessa, en canvi, insistir en alguns detalls de les
figures del retaule major. El Sant Andreu i el Sant Josep no tenen volum: són
figures planes, mancades d'emotivitat -el Sant Andreu no té ni una mica de
la intensa emoció de I'estampa que la inspira, que és la famosa estatua del
Sant Andreu de Fran<;ois Duquesnoy del creller de Sant Pere del Vatica. A més,
I'anatomia és tan elemental com els plecs de les robes, I'únic moviment de
les quals és un replec circular a les manigues o una petita ondulació a I'altura
deis genolls. Tampoc la paleta és gaire Ilu'lda: carmins, blaus, ocres i grisos,
sense tons ni matisos, s'estenen com taques d'oli.
Sóc conscient que la hipotesi de la participació deis Segovia en la
decoració de Navata es podria posar en dubte adduint I'argument que a
I'ermita de Torroella no sembla que coneguin gaire res deis principis
elementals de la perspectiva. Pero també és veritat que no els era necessari
iHustrar cap referencia espacial ni arquitectonica per representar una
gloria de sants i santes. Perque, en realitat, Joan de Segovia sí que tenia
alguns coneixements de geometria. O almenys s'atrevia amb projectes que
requerien saber-ne: només cal mirar el projecte de Setmana Santa de 1736
per a la catedral de la Seu d'Urgell per adonar-nos de les seves "habilitats"
(fig. 23) o recordar qlle també féu el de Sant Feliu ele Pallarols. I fixem-nos-hi:
són uns coneixements rudimentaris, tan d'estar per casa com els mateixos
de Navata. Al cap i a la fi, el projecte de la Seu d'Urgell és una idea senzilla

97

El retaule de la Candelera sembla més tardá.
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Figura 28. comparativa de les figure s de la Immaculada de Navata (A) i de les san tes femenines
de Santa Ca terina (B) de Torroella Santa Ca terina (ermita de Santa Cateri na) i la figura de la
Immaculada (Nava ta) .

pero reeixida, no gaire diferent de les pretensions del pintor que tra~a els
retaules fingits de Navatao Des del meu punt de vista, el IIigam estilístic
entre un conjunt i I'altre és tan sorprenent que es fa difícil no pensar en els
mateixos artífexso Fixem-nos en alguns detalls més: la lmmacu/ada del segon
cos del retaule major de Navata sembla sortida del grup de santes torroellenc
(figo28), les fesomies deis sants masculins de Navata són gairebé identiques
a les deis seu s homonims del Montgrí (figso 29 i 30), la semblan~a, malgrat
la tecnica diferent, del Sant Pere de Navata amb el Sant E/oi de Cervera (figo
31); els plecs estriats i les capes encreuades de les figures o, fins i tot , la
fantasiosa decoració en grisalla de parets i volteso
En definitiva, potser no es podra trobar mai un document que confirmi
la hipotesi de I'autoria deis Segovia per al conjunt de Navata , pero almenys
quedara constancia que les similituds entre ambdós conjunts són molt
fefaents oTant, que no vull acabar sense subratllar que els obrers de Navata
pagaren «["01 a Jacinto Anglada de Figueras per difarens cosas o colors per
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Figura 29.
comparativa entre
les figures deis
sants masculins
del retaule major
de Navata (A) i els
de Santa Caterina
(B).

Figura 30.
comparativa entre
les fesomies de
les figures deis
apóstols del
retaule del Roser
de Navata (A) i els
sants masculins
de Santa Caterina
(B).
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Figura 31. comparativa de les figures de sant Eloi (Museu Comarcal de Cervera) i de sant Pere
(Navata).

acomodar lo quadro de Sant Pere,,98. Dos anys des prés , des del Montgrí,
Fernando de Segovia manava comprar drogue s i pigments a la botiga del
figuerenc Jacint Anglada 99 . Casualitat o coincidencia?

9'

GAY, «Les

9'l

VERT,

pintures murals de Sant Pere ... H. op.cit. p.608.

«La capella de Santa Caterina ... H , op.cit.p.61 .
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