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MONTSERRAT MOL! FRIGOLA 
11 Universitá degli Studi di Roma "Tor Vergata" i Reial Académia de la Historia' 

A tots els que continuen "abandonant" 

el seu o els seus afectes i al "Halley". 

L:APRENENTATGE 

Neix el 1651 1 a la casa familiar del carrer deis Valls o de la Trinitat 

de Ripoll, on als baixos hi havia el taller, on el pare formava fadrins que 

n El meu agraYmel1t a les persones que faciliten la feina, al "lobby ripollés", 

als amics que sempre m'han donar i mole especialment G. Anes, M, Artola, J. Baburés, 

Boadas,j. Camprllb[, i'L Casadeslrs, E Crivillé. G. C. Dorico,j. M. 

Solius,j. Galobarr, A. Uagostera, Llera, M. Marín, A. Mayans, D. Moré, M. A. YM. R.Oranias, 

X. Puigvert, R, M. Q. Tarrés, A. Varés, D. Vidal,J. Villar i M. Zucchitello. 

1 No puc cirar bibliografía perqué Josep Cerilla encara no existeix, si que citaré Molí Frigola, M. 

Miquel Pontic i les facanes de la Catedral de Girona. Pau Costa i Bartomeu Soriano, Girona 2007 i Ibidem, 

Pone Germá (1607-1679), pintor de Ripoll polítieament ineorrelie, "Annals del Centre d'Estudis Com¡]reals 

del Ripollés" (2007-08) (en premsa). De I'Arxiu Capitular de Girona (ACG) Pontie, Sulpici, Repertorilllll per 

Alphabetich del secretariat del molt ¡¡'Iustre capitol de la iglesia Catedral de Gerona fins de 1736, 

3 vols, (P, Repertorillm), Ibidem, Episcopologium i serie de prebendats, mss (P. Episcopologium). els 

Llibres eI'Obra (O), les Actes Capiwlars (AC) i De I'Arxiu Diocesa de Girona (ADG) parro

quials de la Catedral (ACa), Sam Feliu (ASF). Nicolall (ASN) i Hospital (AH), (VP), els 

Norularum (N). les lIetres Apostóliques (U) i Moderns (PM). De I'Arxiu Municipal de Girona 

(AMG) Manuals d'Acords (rvlA) i el5 Manuals la Taula de (anvi (MTC). De I'Arxiu Histórlc de Girona 

l'Arxiu de Protocols de Girona (APG) ¡ l'Arxill de Protocols de Cassá de la Selva (APC). els Manuals 

(M), els Manuals del Capítol (MC), els Testaments (T); els Inventar;s (IJ. De I'Arxiu Comarcal de R;poll (ACRI). 

I'Arxill Protocols de Ripoll (APR) i l'Arxiu de Sant Pere (ASP) de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya (ACC), 

I'Arxiu Protocols de Ripoll (APR) i de I'Arxiu Comarcal e1'Olot (ACO), I'Arxiu ele Protocols de Ripo!l (APR). 

Com que falten de I'ASP ele Ripoll algul1s !libres parroquials, la data I'he deduYda de la 

ració jurada (29 desembre 1699), AHG, APG,J. AndreLl, M de 1699, Sigo 422, sr., cita que he 

a C. Dorico. 
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pintaven, esculpien i dauraven, entre els quals el till Josep i una botiga on es 

venien pintures i escultures, ferro de Dorria, llana de Queralbs i Sant Quirze 

de Besora, flassades, caputxes, pólvora, etc., a més de tilar-hi llana i fer 

préstecs. Lhabitatge de la planta superior esta va presidit per Sant Eloi, una 

obra del pare, segurament el model obrat per I'església de Sant Eudald i una 

petita biblioteca, alguns volums manuscrits, un Ilibre de les hores miniat 

entre quadres de Sant Joan Baptista i la Verge copia de Rafael, "2 quadros 

xichs dorats i 8 quadros entre grans i xichs i un quadro d'un Rey" potser el 

de Felip IV, en ser sustituú al monestir pel retrat de Caries 11 pintats alllbdós 

pel pare2• 

r ho fa en el si d'una família formada pel pintor Ponr Germá alies "Baxet"3 

descendent de paraires i barreters vinguts de la Pobla de Lillet i d'Helena 

Vinyas, filia d'un "fuster" comprador de la botiga del (omú i Batlle de 

Ripoll4, Josep és el quarr de sis 11lls, neix després de Marias, Cecíl iaG i Isa bel? 

i precedeix Jaume8 i Helena9
, Neix en un moment dol~, quan al seu pare li 

encarreguen per la seva bona manera d'obrar la joia de la corona, o sigui la 

pintura i el daurat del RetaL/le de I'altar major de Santa Maria de Ripol/, obrat 

als anys vint del segle XVII per I'escultor de Perpinya Jordi L1eonart l O Lobra 

s'interromp per I'atac deis francesos i per la telllptativa d'encarregar-Ia a 

' Inventari del pintor Pone; Germá (1679), ACRI, APR, i 651. 

1 Fill de joan Germá "Segabaxet" teixidor de llana i Elisabeth; nét d'Arnau Germá, bracer, i Da

miana; neboder de Gabriel Germá "Segabaxet", serrador, ele Marianna, apadrinada pel notari Vicene; 

Vazia, com itent del retaule de Santjosep de Sant Pere de Ripoll i de Magdalena, 1l1ajordoma de Tomás 

Cambó, com itent del retaule del Roser de Sant Pere de Ripoll. 

, Filia de Miquel Vinyas, fuster, i Antiga i germana d' lsabel 11593), Miquel (1595), Mariángela 

(1596), Pone; (160 1), jaume (1602), Climent (1604) i Rafael (1609). 

sCasada el 1664 amb el fuster Doménec Portusac, ACRI, APR, Onofre POnt, M de 1664. 

" Casada el 1665 a Bagá amb el pintor de Barcelona Agustí Basil, Arxiu de Protocols de Baga, 

Francesc Ferrusso1a, M de 1665 i ACC, APR, O, Pont, M de 1669 i 1671. 

7 Casada amb el c1avetaire Francesc Colomer el 1667, ACRI, APR, O. Pont, M ele 1667,5791' i K3 I 

(Esborrany de 1667), 286, 

8 Fa estud is eclesiástics, C0111 podria haver tocar la flauta. 

9 Casada el 1673 amb el fuster vidu Sebasiá Saló, ACRI, APR, K40 (1673). 

10 Moli Frigola, M, Dídac de Rocabertí de Pa¡¡ i el Reta¡¡le de Núria "sellse F Ollteres". Doméllec Casa

mira i Ponr Cermá elltre les d¡¡es Catalunyes, "Acres del VI Congrés Transpirinenc. Els Pirineus: frontera i 

connexió" (Núria 2009) (en premsa). 
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un fadrí "molt recomanat". Pel desacord el 1653, el mestre Pone; i les forces 

vives clemanen al rei cristianíssim la creació de la Universitat de Ripoll imitant 

el gest de Montsserrat de 1409 per frenar el poder absolu t de I'abat amb 

precedencia al que ha dit la historiografia. l com a penitencia, el damat 

encara no s'ha pagat el 1668. 

La pau deis Pirineus fa que el mestre Pone; continul diversificant la feina, 

pla nti noves vinyes, mantingui dos ramats d'ovelles que li cuida I'hereu 

Sadurní del Rech al Mas Soler de Ripo ll, pero, sobretot , fa qu e busqui feina 

arreu i lIuny de Ripoll per aplacar r ira de I'abat. Li és de gran ajuda el gendre, 

el pintor de Ba rcelona Agustí Basil , que té molts contactes i firma contractes 

a Baga (1665), Bruguera (1671), Sallent (1671-76). Palalda (1 672-82) a la 

Catalunya Nord i a Alpens (1678) 011 treballa tota la família 11. 

1 mitjane;ant el seu pare, Josep Germa afronta la primera gran obra qu an 

el pintor d'Olot Josep Vi lanova 12 , fill del mestre del pare, el recomana per 

damar el Retaule Major de Sant Vicen~ de Besalú (1670) per agrair que l'u rn a de 

Sant Eudald hagi estat encarregada a argenters olotins. És un any difícil , en 

el curs del qual mor en el part la germana Maria i el seu nadó lJ . 

Josep obté la mastria i el dor desp r6 de daurar, juntament amb el pare, 

I'orgue de Sant Pere de Ripoll projectat per l'organer Francesc Galtai res de 

Centelles i el fuster Francesc Saló el 167114
• Esposa un bon pa rtir, Ma rianna 

Casc, filia del paraire de ll ana Sebastia Case i Maria Esteve, la qu al aporta al 

matrimoni un dot concedit per Sebastia Niubó de la comunita t de preveres 

de Sant Pere de Ripoll i una "casa sita al cap de l pOl1t del Ter" on comencen 

11m vida i perden un al bat el 7 de setem bre de 1676 15
• 

Amb el pare firmen per 450 Iliures el daurat del Retaule del santuari de 

Santa Maria del Collell, obrat des del 160 1 i pagat pels Toralles propietaris del 

molí de Ripoll i Lloctinents Reials de Caralunya i per Francesc de Roca bertí 

11 ACC, APR, O. Pont, M de 1669, 132v-1 33v i M ele 1671, 579v, AC R1, APR, K29 (1665) 113, 11 9. 

K 37 (167 1) 445 i M de 1671 , 5791', i M de 1675 i M de 1679, Cfr. Dorico, C. La dauradura del retaule 

del Roser de I'església parroquia l de Sant Esteve d 'O lot. "Al1na I5". P,ltronat d 'estud is d'Olot i com arca. 

1994, 103- 132 i Lllgand, J, Peintres et doreurs en ROLlssillon au XVII et XVlll e siécles, Pe rp igna n 2006, 

20 0. 

" Que el 1650 havia claurat el sagrari d elmateix re tallle. 

" Moli, Pon, Germa , op. cit . i ACRI, IISP, Obi ts (0)1,70-71,82. 

, . Moli, POll~ Ger1118 , op.cit.i ACR, APR, O. Pont, M de 1671 i 1<37 (1671 ), 445. 

" ACRI , APR, O. Pont, M ele 1672, 539v-542r i 1<38 (1672) . 384, ASP, 01 , 107 . 
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Retaule Major de Sant Vi cen~ de Besalú (1670). Arxiu Mas de Barcelolla. 
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de Pau. [ que un contenciós retarda els pagaments, el mestre 

gracies als treballs de Sallent i la venda de terres a Seva a Basseya, 

organista de la Catedral de pot 225 o la meltat 

del preu fet al fill "per lo que havem treballat en lo clorar y stufar lo 
del Collell"16. 

seguint 

la tradició familiar, signa el 1677/78 diversos manifestos reclamant la desitjada 

Universitat de i ho fa al pare, al cunyat Francesc Colomer 

el serraller Míquel Claret ¡ els canoners Francesc Camps i Maties 

Molas 17 i la quasi totalitat deis artistes i artífexs que volen disposar de 

Ilibertat i amb Basil i Miquel Bover major més 

políticament correctes que la resta de la família, el lIetrat Benet 

Pelegrí presenta els memorials al Consell d'Estat que respon secament el 

4 de mar~ cle 1679 "ímposantlos silenci perpetu en pretensions"13. 

condemna Consell d'Estat que el pare es malalt i que, 

desanimat, ere'! una fUl1dació a la capella del Roser de Sant Pere l9 per 

clevoció I'ha damat amb el Valls, motius 

porten Germa a veure que la cunyat, 

Agustí de la famflia, arrendador de I'entrada del vi al 

administrador del duc d'Alba ¡ del prior ele 

cle ,'exclusiva elels pOllS del , Decideix buscar-se la vicia a Girona sabent 
que el violent del 24 ele setembre de 1678 

lo Mercada! des del convent de Sant Francisco de Paúla al de 
Santa Clara y de al convent de sant circuint per dinrre totas las hortas, 
eras y convents que se troban en essa círcumferencia (al punt que) pe!' 
les Ballestarias, ocupa la y demés carrers cerca de sant Feliu, la ele 

16 APR, 0, Pont, M 20Ov-201v i K 43 (1678)116-117, ACRI, APR, Callsa 0, POI1t, 

M 1674, entre 

l7 La bond al fet que la [scoli,stíGI es amb Josep 

ACRI, ,WR, 0, M de 1672 í K 39 (1672), 710v. 

ACC, APR, 0, POIlt. M 1677, 876r-878v, M 1678, 58-149v, I\C]([, APR, O. Pont, Causa 

415(3, XXVIII. 

APR, 0, POllt, M de 1679, 202r-203v ¡ ASP, 1091. 

Ibidem nota 11 
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Capuchinas y carrer del Llop, fins lo Portal de Nostra Senyora de manera que casi tata 
la ciutat nova fonc/l ocupada de las ayguas de dit riu Onyar"21. 

Les aigi.ies fan miques gran part deis retaules de les esglésies i convents 

de la part baixa de la ciutat, arrasant les capelles de la Mare de Déu de 

Montserrat i de Sant Miquel i I'orgue de Sant Daniel que amb cura tocaya 

el mestre Antoni Torrent22 , substitut de la capella de música de la Catedral. 

En principi, s'intenten assecar les parts baixes deis retaules i per aquest 

Illotiu fa falta gent practica per desmuntar-Ios, pero com que manquen els 

diners , sois es para atenció al més essencial, de manera que els retaules es 

podreixen i s'han de refer arreu. El gest de Josep Germa és valent, perque la 

resta de la família va a Olot, acollida per J'argenter Josep Beatriu, que com a 

procurador d'Helena Vinyas cobra el que devia la Universitat de Besalú. EII, 

pero , pensa comen<;ar de zero a Girona per fer-se un nom i estar a prop de 

la filia Teresa en un moment tan complicat23 • 

AL SERVEI DE LA CIUTAT DE GIRONA 

La c1assica i bella església de I'hospital de Santa Caterina24 , pagada per 

Narcís Cassart25 
, canonge de la Catalunya Nord i obrada pel mestre de cases 

21 ADC, ACo. 02. 1331' i Doménech, F. Treballs y desditxas que an succei"t eJ110 present Principat de 

Cata lLlnya y en particLllar a nostre bisbat de Gerona (1679· 7700), edició de Cifre, P i Torres, X. Girono 2001 , 

60·61. on exp li co com "lo Onyar entra per lo portal del Areny y per lo portol d'en Vila y rompé olgllllS 

ponys ele (...) morallo de la que mira 01 riu. ob que se estengLlé per tata la ciLltat baixa (... )fins al primer 

sastre de las casas ( ... ) En fi. si no trouen lo Sanctíssim se ha de creure que lo ciutat baixo se ondio ( .. ) 

fou diluvi". Confirmo t per Chia, j. ele, Inundaciones de Gerona, Girono 1861, 12·16. 

II Moli Frigola, M. La música a la Vall Ombrosa. "Anuari ele I'orgue" (2007) (en prelllsa). 

2J Emigren o Olot Miquel Germá, corretger i obrer de Solltjoonles Fonts; Gobriel Germá. poraire 

de lIones i que com a obrer ele Sant Esteve promou la restauració del campanar;jaullle Germá, sabater 

promotor elel retoule de Santa Llúcia.josep Germá fuster i Pere Pau Germá, menor paraire de Ilono. En 

oquest ambien t. Basil, que les co,o 01 vol, desembarco ol11b éxit a Olot despres de I'escultor ripollés 

Doménec Cosamiro. 

1.4 La primera peelro la posa 1'1 de moig de 1666 el bisbejosep Nillot. Cfl'. Marques Casanovos,j, 

Sintesis histórica del Hospitol de Girona, "Revista de Girona", 89 (1979) 233·238 i AAW, LHospital ele 

Santo (aterina, Girono 1989. 

" Mormessor de Froncesc Pijoon. el testament del qual es un tractot eI'arquitectura, AHG. APG, 

Pere Rosselló, T, Sig 580, 248. 
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. . ,'i' ' 

Retaule de I'altar major de Santa Maria del Co ll e ll i imatge ele la Verge vestida (1674-78). 

de la ciutat Esteve Santmartí26 amb Jaume Buxó27
, acull el retaule de Sant 

Sebastia, que l'escultor Joan Tramullas havia projectat per a la capella de 

Sant Jeroni del monestir del Carme (1652-57) pel vot de la ciutat contra la 

pesta de 1650. Tenia al centre un quadre de Sant Sebastia i una imatge de 

Sant Hipolit, patró deis terrissaires i rajolers del carrer de Canaders z8 
• 

El retaule danyat per 'Taiguat horrorós en que fins les muralles 

patiren"29 de 1678 , fa que el 3 de juny de 1679 el notari Dídac Puig en nom 

16 Fi ll del mestre de cases Antoni 5antmartí i pare de Lloren<;. actiu des de 1650, que el 1681 

reforma les caputxines amb P. Garau i j. Buxó. 

27 Mestre ele cases actiu a I'hostal del 50 1, mestre de j. Payrot,j. Rig·au,j. Soriano ij. Escardó, 

autor de la tamba de Bernat de Cardona i de les pilastres de la capella de Sant Vicen<; de la Cated ral. 

2S ACG, AC ( 1650-57) i Giben,j, Girano. Perita hisrório de la cilltot i de les se ves tradicions ¡folklore, 

Barcelona 1940, 12 i Conade, E, Rerables boroqlles dll ROllSsillo l1, Perpignan 1973, 199-205. 

29 ACG, AC (1678) recollit per Ponti c, Repenorium, Aiguats. 
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de l'Ajuntament30 contracti, per desfer-Io i perfeccionar-lo sobre tra<;a de 

Felip Enric3 1 
, I'escultor Antol7 Bamoy o Bamoya 32 , que treballava a Banyoles 

amb el pintor Joan Darder, actiu a la farmacia de I'hospital. Sobre la tra<;a 

del mestre Felip Enric i per emmarcar el quadre de Sant Sebastia, Barlloy, 

en la seva primera i inedita obra gironina, es compromet a "fer un sacrari y 

dos altes grades en los costats". I per obtenir la perspectiva volguda per 

Cassart, que el seu marmessor, Salvador Verneda, control·la amb cura 

"s'hi fan tres grades de pedra picada per muntar al presbiteri sobre el qual 
posar-hi la mesa de I'altar (oo.) brunyida de 12 pahns menos un quart y amplária 

sinchs palms y mig" 

fetes pelmestre de cases i picapedrer de la Catedral Marsal Salitxs33 • Barnoy 

fa un sagrari de 

"quatre pall11s (oo.) ab quatre colul11pnas devant salomónicas y dos figuras de 
sants al costat y a cada carregament de columpna un angelet y la porta de sacrari ab 

un calsar y ostia", 

identic al de la capella del Roser de Sant Domenec, esdevingLlt un model a 

imitar. 

El retaule canvia radicalment. Al centre sobre el quadre de Sant Sebastia, 

la imatge de Sant Hipólit és substitu',da per un tauló de 12 pams amb la 

imatge en relleu de Santa Caterina d'Alexandria de 7,5 pams, en un núvol 

"ab uns 3ngels a cada costat, o pelicans o altre cosa que aparega millor per 

definició", fet que dóna a Barnoy una Ilibeltat que li crea problemes . Les 

polseres podrides s'han de substituir per tres medallons a cada costat, a la 

dreta amb imatges de mig relleu de Sant Hipólit a dalt, Sant NarCÍs al mig 

i Sant Tomas de Vilanova "ab alguns pobres" a baix. A l'esquerra , i seguint 

el l11ateix esquel11a, Sant Martí a cavall, sant Feliu diaca i el beat Salvador 

d'Horta "entre malalts". Havia de completar I'obra fent 

"algunes guarnicions y així mateix per amullt lo que sia menester y requerirá 
dita obra (oo.) perqué resti ab la perspectil'a y acció que requereix". 

JO AMG, MA de 1679,2021'-2041' i MTC de 1679. 

)] Fill de I'imaginaire del mateix 110m, treballa per a l'Ajul1tamen t i fa de milnager de molts artis

tes. Fins ara so is se li ha atribuir el Sant Isidre elel retaule de Llagosrera de 1669. 

J2 S'exam ina a Girona el 1679. viu a la pla,a Parolers i el 1690 es casa el1 segones núpcies amb 

Teresa, la germana de I'escultor de BarcelonaJoan Torras, que a la vegada es casa amb la filia Francesca 

Barnoya. 

JO AMG, MTC de 1679, 214v, 288v. 
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I com que corre pressa promet obrar-ho del 15 de juliol al 8 d'octubre 

per 180 Iliures i la franquesa de I'entrada de la fusta. 

Josep Germa des de Ripoll fa una gran entrada a Girona en firmar un 

contracte davant Dídac Puig el 29 de juliol de 167934 
, per les ganes que 

ten en per inaugurar l'església juntament amb Josep Devoros35
• Comencen el 

16 d'agost i acaben per la Candelera de 1680 en dues etapes, en el curs de 

les quals es comprometen a 

"acabar de perficionar y dorar lo Altar de Sant Sebastia ( ... ) de bon or, estufat 
de colors serán menester ( . .. ) per preu de noucentes y sinquanta Iliures ( ... ) comprés 
lo or, mans y pertrets ( ... ) y fer acabar ( ... ) lo sacrari dins y fora y gradas se han de 
posar sobre la pedra del altar y dorar lo any y las armas de la ciutat esculpidas a las 
pedras deis pedrestals de cada costat Uuntament amb) una cornisa de pedra picada 
( ... ) per posar junt al peu (on) ha de estar lo quadro y pedrestal y altar de Sant 
Sebastia (a més de) paredar y assentar ditas pedras". 

El contracte és explicit "el sagrari , les grades ( ... ) y 10 padrestal ab la 

historia" han d'estar acabats la vigília de Nadal, per inaugurar la capella el 

28 de desembre, dia en el qual des de la Catedral el canonge dega Narcís de 

Burgués36 porta, amb la custodia rodona , el Santíssim sota el talem sostingut 

pels jurats en solemne processó i amb parades a Sant Feliu i Sant Francesc 

fins a I'església de I'hospital , on queda exposat fins al 29, en que quatl-e 

canonges canten un ofici solemne37 
• 

Cerma demostra ser un bon professional , que s'ocupa de comprar or a 

Barcelona als prove'idors de la família ,ja que mentre t re balla a Santa Caterina 

rep amb dolor la notícia de la mort del pare a Ripoll el 27 d'octubre de 1679 

i la de la germana estimada Cecília el 23 de gener de 168038 . I la prova 

que acaben el treball abans d'hora és que es fa una segona inauguració en 

cantar-hi la capella de música de la Catedral la "siesta de sant Sebastia", que 

és entonada pel cunyat de Cerma, el substitut del mestre de capella Josep 

Casch , en compliment delllegat fet pel canonge Cassart39 . 

H AMG, MA (1 679), 272v-273v i apoques de 19/8, 16/9, 24/10, 28/12 de 1679 i 3(2 i 20/7 de 

1680 i MTC de 1679 , 175, 213v, 232v, 288v i de 1680,25, 141v.142v. 

J5 Moli , La música, op.cit. 

]6 POlltic, Episcopologiurn, 213. 


J7 Ibidem Ilota 24 i ACG, AC (1679), sf. 


J8 ACRI, ASP, 61,123,147. 


J9 Ibidem Ilota 25. 
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, 
:--. .•. 

.., 

Joan Cisterna, La cill ta t el e Girona al segle XVI, paper, in éclit. 

Durant I'ocupació francesa ele 1694-1697, a canvi ele respectar Sant 

Francesc eI'Assís, el preciós retaule és elesmuntat per convertir la capella 

en magatzem ele palla, el qual en inceneliar-se provoca grans elanys a Sant 

Francesc ele Paúla. Els mínims, per un parell d'anys, es traslladen a Sant 

Francesc, on s'emporten el retaule que el1650 la ciutat de Girona fa obrar pel 

compliment del vot. Genna intervé en el muntatge i elesmuntatge eI'aquests 

retaules durant la cohabitació fon;osa de franciscans i mínims, ja que el seu 

nom és constantment citat40 
. 

En solitari contracta amb els Jurats de Girona el 1681 davant Dídac 

Puig41 

"doral-, pintar y estufar de bo ns colors lo Bane de la Sala del COl1Se11 deIs jurats , 

(que) ha de esser pintat de brocat de dos alts (oo.) encarnat y de or contrafet y los 

40 Levidél1cia la trobem ,,1 MTC de 16970 11 el 27 de maig es paguel1 10 Iliures a Josep Gas 

mestre ele cant el e la Seu "per haver cantat completes i oAci de st Fral1cesc de Paúla lo elie 12 de maig 

en la isgles id del monestir de sant Francesch ahollt és vuy en lo die lo qllodro de dit sant ab son altar". 

" AMG , MA de 1681, 128v-1 29v i MTC ele 168 1, 43 .., 79v-80r, 86v, 188v. 
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Ilistons (ele la (" ,) entretellats (i) elorats lo siti del banch ha 
lo enfront (. ,,) ab una mostra de brocat y los (OStilts (" ,) ab 

mostras (i) (.,,) de color 

El preu fet es un el 1681 en el 

es compromet a daurar "los dos costats del banch ( ... ) y dos Ilehons són 

sobre elits costats y elespres de dorats de donarlos color" per 37 !Iiures 

i un altre el 168443 quan contracta ele vert e haver fets uns perfils de 

01' en lo banch ( .. ,) en lo presbiteri de Sant Miquel", ja que tot havia d'ésser 

C0111 un preparant un nOL1 setge, 

A causa de fa noves fusta 

el jove escultorJoan Case, nebot de 

"dos pesses (, ,) ab un lIeó sobre y scultura per los (ostats deis banchs 011 dits 
( .. ,) jurats se assentan"44 

que per desgana o 111illor5 contractes li cedeix I'escultor Esteve Tapies45 , 

El contracte dóna un gran al nostre en preveure 

que 

"dorildes i estufades las cartelas y lils y lo frontal que és lo peu dit 
Retouló (que) es sobre dit b;:mch ab les imatges de la COllcepció de Nostra Sellyora (entre) 

San! Mrquel y (".) Sallt Narcís patrons de la durat (i si al clesfer-Io se 
rerel' y adobar y (si hi ha) alguna pessa consumida la dutat lo 

manera que elaurar amb tota cura de clesfer "la 
y tor lo alt y baix de la de dit Retauló" 

obrat el 1556 ¡ inedit fins ara46 
, 

El 1678 curt de veient la de la 

fa adobar, per manten ir la bellesa de les cerimonies, el més imprescindible. 

sois 18 sous al sabater Pere Soler "per 7 casulles y roba de 

" AMG, 1681,240v·241r. 

'J AMG, MTC de 1684,216. 

" de 1681, 188", 

S'exam'na 1681 i treballa amb Anton Bamoy, apadrina filia Narcísa (1692), al qua] 

s'atribueix amb Barrera els altars de Nostra Sellyora de d'en 

tuari ele Batet (17001. 

16 Una altra imil1c1é1ció torna a malmetre el retauló, motíu qual convoca un que 

Josep BJrnoya Fr¡lncesc Escarpellter, el qual afegeix escons pe!' a les autoritats i les Il11atges 

de Sant Fr,mcesc PaulJ i Sallt Dalmau Moner, patrolls de la ciurar. AMG, MA de 1756, 
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Església el e I'Hospital de Santa Ca terina ( 1679). 

Entraela elel sa ló ele sessions ele I'ajuntament, elarrere del qual hi hav ia la Capella de Sant Miquel 
(1681-84). 
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Sant Miquel per esser mullada ab lo ayguat passat", mentre que el pintor de 

retrats oficial de la ciutat, Narcís RiuS47 
, rep 35 lIiures 

"per haver dorades les sis vares de tillem y les tres travesseres que per causa 
del ayguat passat se desdoraren y est estat forsós haver-Ies de tornar dorar per estar 
empapades de la aygua lo or y aparell de elles"48, 

I quan el saló del Consell Ilueix , Germa firma un nou preu fet el 1681 49 

pel qual, i a canvi de 38 Iliures i 10 sous, es compromet a daurar 

"la guarnició del quadro del gloriós mártir Sant Narcís, patró de la ciutat, posar 

en la sala del Consell" 

que també s'ha desdaurat, obra de Narcís Rius, que rep I'encarrec elurant "la 

promenaela tinguda a 25 ele juny" de pintar per 66 lliures 

"dos quadros o retrats del Rey (Caries 11) y de la senyora Reyna llostra (Maria 
Llu',sa d'Orleans) (00 ,) los quals són de altaria 10 palms y mig y amplaria sis palms y 
nlig" SO I 

per substituir els que s'han emportat les aigLies, 

1 a part ele I'interior, Germa elaura i restitueix els colors "en lo nitxo de la 

imatge de Maria Santíssima (que) és al cantó del Pallol" mentre un estanyer 

renova la teulada de Ilauna i el fanal que li fa IIum 51 
, 

La fúria de I'aigua és tanta que el pintor Rius ha ele refer per 35 lIiures 

i 15 sous elos quadres que I'aigua s'ha emportat ele la Casa de la Resc10sa ele 

la ciutat, un que ja es elevia saber de memoria 

"de Sant Narcís de 11 palms un quarr per 8 palms un quart pintar al oli sobre 
tela ab diferents fígures y cavalls ab lo miracJe de las moscas" 

en la Iínia del Benozzo Gozzoli ele les batalles i un altre "ab les armes de 

esta ciutat, corona y tarja y ab dos angels al costat de vuyt palms", un motiu 

inspirat en I'orgue manierista de la Catedral, obrat el 1541 per I'organer 

47 Pintor, autor de Dues plantes de Bescanó, el monar Real i molins (1683), del rerrar de Marian

na de Neoburg (1692) i sergent de la Companyia la Coronel·la, mon durant el setge de 1694, actiu a la 

capella de Sant Doménec de la Catedral. 

4S AMG, MTC de 1678,200-201. Per a la capella I'argenter Viceo<;- Rossell obra "la mitra per la 

imatge de Sanr Narcís i adoba lo calser y blanqueja la cerrilla y canadellas de dir missa". 

49 AMG, MA (1681), 21 Oro 

;o AMG, MTC de 1681, 213v. 

" AMG, MTC de 1683, sf. 
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Perris Bordons de Vilafranca de Lauragnes5l 
. Germa hi col·labora en "posar 

un perfil de 01' ( ... ) Y alguna cosa més en les armes de la Ciutat que no estaba 

ajustat amb el preu fet"53 . 

I sempre per acomplir el vot de 1650 els Jurats de Girona el 22 eI'octubre 

ele 1702 encarreguen a I'escultor vigata Pau Costa la construcció del retaule de 

la Mare de Oéu ele Loreto, benefactora de la ciutat i coneguda popularment 

com la del Llorito per a la "capella construhida de prop la iglesia y convent 
de Sant Francesch" amb I'ajuda ele les confraries de Loreto i la deis paraires 

que hi tenen seu "des de temps inmemorial (oo.) crescuda en nombre de 

confrares", que disposen de baciners arreu i fan solemnes vespres i processó 

el setembre a la lIum de la teia. De la mateixa durant el setge de 1694 "30 

quintars (oo.) se manllevaren per esta ciutat". La prova més fefaent que Pau 

Costa el projecta amb precedencia, és que el volen "com esta lo Altar de las 

Verges (amb dintre) els ovats de entremitg de las columnas las effigies de 

sant Miquel y sant Narcís" en honor del bisbe Pontic flanquejant "la effigie de 

Nostra Senyora" pel' trescentes sinquanta Iliures . Lescultor és a Girona el 24 
de gener de 1693 quan apadrina a Sant Feliu, Marianna, la filia de I'escultor 

Joan Torras i Francesca Barnoya54 . Quan els francesos marxen, pero sobretot 

quan governen la ciutat Josep Germa i el seu nebot Pere Pau fan "feinetes" 

per Pau Costa, ja que treballen habitualment a I'església del mOllestir55. 

El 1696, juntament amb el fuster Antolli Brossa el nostre pintor, s'ocupa de 

pintar i "acomodar bancs en la casa arrendada prop la capella de Nostra Senyora 

deis Oolors ahon se lIegeix la gramática y philosofia per haverhi soldats (francesos) 
en la Universitat", la qual cosa crea Ull gran desgavell 56 . 

El 1699 assisteix a la coHocació 

"de cortines de primavera que fa la ciutat a la imatge de Santa Anna en la 
Capella de Montfullil prop la casa de la Resclosa Real" 

52 Tasies i Plal1 ils, J. EI5 Bordons: l//lO fomitin de mestres de fer orgl/es de 50lsoll0 (S. XVI·XVII), 3 "Op· 

pidlll11 " 1 13·115. Corglle de la Cateclral és restaurat pel milteix orgill1er ilmb Salvador Estradil el 1566 

i pel fill Josep Bordolls major el 1591. 

" AMG . MTC de 1681, 16r·v . 220r.v. 

54 ADG. ASF. Baptismes lB) 10, 140v. Elmeu agra iment a Caries Dorico per facilitar·me informa· 

ció. 

ss AMG. MA ( 1692·98) i MTC (1692·98). Giben. op. cit .. 5 13, Dorico, C, Els anys de joventut de 

I'escultor vigará Pall Costa, "Alisa" XVIII , 136 (1996) 11·37. 

56 AMG, MTC de 1696. sf. 
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per a la qual el passamaner Llucia Parareda posa registres a un missal, fet 

per Josep Oliva llibreter i il,luminat per Germa, que ha restaurat els colors de 

la imatge de Santa Anna57 , 

AL SERVEI DE LAJUNTA DE GUERRA I FORTIFICAClONS DE GIRONA 

Després de daurar retaules a Olot amb Agustí Basil 5~, i després que un 

manobre refaci la teulada, contracta el 5 de setembre de 168059 la restauració 

de la pintura de 

"la Capelleta de No stra Senyora (".) junt a a la TOI"re y Casa del Pes de la farina 
( ... ) al cap del Pont de Sant Francesc" 

per acollir més dignament els viatgers que arriben a la ciutat del sud, 

Tot i que té molta feina, contracta dos anys després del setge de 1684 

a la mateixa zona el daurat de 

"les armes de pedra que se han de posar damunt lo portal del Baluart del Portal 
de l'A reny (i) haver entarxat un cardó de dites armes" 

obrades per Anton Barnoy, que aquÍ descobrim que treballava la pedra , 

potser a falta d'encarrecs millors60 , 

El 1692 a la capella del quarter de la Gironella , projectada per 700 

Iliures pel mestre ele cases de la ciutat Lloren<; Martí61 amb Jaume Buria62, 

Pere Bets63 i Bartomeu Contilló64 , contracta el daurat del quadre pintat per 

Narcís Rius 

57 AMC, MTC de 1699, 199. 

53 Els argenters d'Olot agra'its per la comanda de I'urna de Sant Eudald contracten els Cerma i 

Agusti Basi!. 

"AMe, MTC de 1680,473, 

60 AMe, MTC de 1686, 15v, 28r 

61 AMe, MTC de 1692 , 118 i MA de 1692, 258-264, 

62 Fill i nét deis mes tres de cases Esteve i Antoni Sanmarti i nét del serrador fran cés jaume 

Cases, que té vas a Sant josep i "viu detras la casa de la ciutat", 

63 Mestre de cases francé s que amb B. Contilló el 1675, form<1 una societat per fel' repal'acions 

d'urgéncia, entre les quals el convent de Sant Francesc de Vic i que contracta amb Sori<1no les capell es 

bessones de 1<1 C<1tedral, 

64 Mestre de cases <1ll1b t <1 ll er al carrer del L1op, actiu a les obres de 1<1 f,H;an<1 de 1<1 C<1 tedra!. en 

les qual s troba la mort el till Pece el 1711, 
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"ab les imatges dei s Sants Quatre Martirs Germa, Justí, Paulí y Scici per posarlo 
en lo altar de la Capelleta que esta ciutat ha fe ta fe r prop la escala del quartel de la 
Gironella ", 

amb la idea que les pregaries aturaran !'atac frances millor que les 

fortificacion s65 . 

El 1693 contracta el preu fet juntament amb un mestre de cases i un 

manobre no identificat consolidar el portal i "pintar los balustres y palit de 

les armes de la ciutat al altar del Portal de la Verge Maria" a la sortida de la 

ciutar cap a Fran c;a per acollir dignament els comerciants i viatgers delnord 66 

i exorcitzar els francesos . 

AL SERVEI DE LA CATEDRAL DE LASSUMPTA 

Lobra de josep Germa és exceHent, així que, apadrinat pel bisbe Sever 

Tomas Auther O.P. de Puigcerda, que coneix bé !'obra de la fam ília, firxa pel 

capítol catedralici el 1680 i a I'obra de la Catedral alterna el seu treball amb 

josep Devorós i Narcís Rius responsable , aquest últim , deis retrats de papes, 

bisbes, canonges i benefactors de la Seu , del qual Germa n'esdevé la ma 

dreta. Al taller de pintura hi treballen ocasionalment el pintor fi guerencjoan 

Aulet i des de 1685 jaume Ferrer, fill del rambé dauradorjoan Antoni Ferrer, 

bidell de la Universitat. 

josep Germa contracta el 1680 daurar la pastera, les portes i les 

frontisses esculpid es per Anron Barnoy per custodiar el Relicari del Sant 

Oupte, rreball pel qual cobra 12 lIiures67 
• 

1 a part de fer de tot , tinc la ferma convicció que, juntamenr amb Riu s, 

són els responsables de la renovació, pintura i daurat de nombrosos retaules 

de les capelles velles com ara les del Corpus, els Sants Quatre Martirs i, 

sobretot , les de la Gregor iana i Sant Domenec. On sí que ha quedar constancia 

de la seva bona manera d'obrar és en el contracte firmar davant Ramon Vila 

el 17 de novembre de 1689 amb el canonge de Sant Hilari Sacalm , Salvador 

(,5 Mestre de cases segan de la (¡¡tedral. forma una sacietat per rehabi li ta r cases que mor de 

fred al c1austre de la Catedra l e l 17 10 . 

" AMG, iYlTC de 1693 , 28v. 

" ACG. O (1679·1700) 20r, 22 1'. 
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Verneda68 , seguidor de la política del canonge Narcís Cassart i del bisbe 

constructor Miguel Pontic per la renovació de les fa~anes de la Catedral, 

que fa hereu universal el canonge Francesc (amps, protector de la capella 
de música. 

Fa daurar el Retaule de la capella de Sant Bemat69 , el qu al ha tingut molt 

mala sorr, .ia que si bé I'havien contractat primer els Rocabertí el 1609 per 

embellir el repos de I'avantpassat Pere de Rocabertí i després els canonges 

Rafa el Escura i Bernat de Cardona el 1635-37, és sois el bisbe electe Francesc 

Pijoan el que paga el 1643 un petit retaulé8 per a la capella on vol reposar 

a prop de Guillem de Villamarí i la seva família, la qual ha protegit Salvador 

Verned a, que per gratitud encarrega daurar 

"tot lo ques veu sense sregatura ninguna, encarnats los ange ls (... ) y los 
padrastals de baix de pedra picada radorada (i) las arma s ab cissa" 

per 350 !liures. No és un gran contracte , pero Verneda demostra estar molt 

al dia de les noves tendencies en dominar elllenguatge tecnic. Ens diu , així 

mateix, que es compromet a pagar "tant per rahó de dita fabrica", o sigui que 

aquÍ Ge rma esculpeix "com de daurar, llevar imatges, assentar dit Retaule 

( ... ) y posar lo 01''', que proporciona el comerciant de Ripoll i arxiver del duc 

de Cardona Josep Colomer, que el compra a Jaume Gemmi de Perpinya70
• 

És tanta la devoció de Verneda per la capella deis Pijoan, que en el 

testament de 18 d'octubre de 1695, a més de dei xa r lIegats pels sufragis deis 

benefactors , demana, tot i disposar de tomba familiar a la capella de Sant 

Sebastia de Sant Hilari Sacalm que vol reposar 

"devant y immediatament deis escalons de la capella de Sant Bernat de dita 
isglésia ( ... ) lo qual lloc me han ja concedit (amb) una llosa gran de pedra pi cada ab 
un lIetrero de mon nom y cognom",71 

un fet que Francesc Camps acompleix quan mor. 

A la Catedral, seguint les passes del pare Pon<; a Ripoll, daura les peces 

de ferro refetes pel ferrer Damia Alsina de Palafrugell i petits aclobs del daurat 

per a /'argue majar (1680) restaurat per I'organer i trinitari cal<;at Bartomeu 

~, Pontie. Episeopologium. 4 10. 

69 AHG , APG , R. Vila , M de 1689, Sigo 705 . sr.. ACG. AC (1689-90),2 , Pontic. Repertoriuln . 2. 95. 

Agrae ixo a C. Dorico haver retrobat la cita que havia perdut. 

70 Definit a la VP de 1657 (ADG) com "Retro tabulo noviter erec tum" . 

" 1bidem nota 1 i ACC, APR. O. POllt. M de 1668. 
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Interior de la Catedral de Girona. 
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Triay i el seu ajudant Bosca. El 1698 toma a col·laborar amb el mestre 

Boris "en los adops fets en los organs de la Seu" 

que són molts del dur setge de 1694 d'acord amb les directrius de 
l' organista Joan Verdalet Menorn . 

I entre daurat i daurat de retaules arreu, il·lumina Martirologis 

cantar la calenda al cor" almenys fins al 1 per voluntat del 
Gasc que actua com a mestre de la substitut durant molts 

l del de 1694 daura i de color de la retxa 

(1 feta per Damia Alsina per a /'Escata Major74 restaurada pel mestre de 
cases Bartomeu Sorian075 del 

El 1699 dama "les sis varasa grans y tres de y brunyida (amen) 

de las sis astas lIargas i tres petitas" del no!! tótem de la Catedral, treball que 

hereda de Narcís mort durant el setge de 1694 en formar part de la 
CoroneHa 7G • 

El 1702 s'acomiada de la Catedral i a vermell dos bastons que 

acostumaven aportar los tenen los cordons de la bandera de 

la més lIuYda que recorría la dutat segons díbuixat pel 

bisbe Pontic i consensuat amb Auther77 , per acollír V. 

Ha treballat activament per I'efímer si bé els contractes 

no sempre reflectits en els Ilibres de comptes de robra. 

constancia, que daura i potser el Monument del Sant 
(1683) amb la fusta proporcionada serrador Joan Llander, envoltat d'una 

d'angels que el 1705 Jaume Ferrer repinta per compte de la ciutar7s. 
Germa és també el pintor de les "vint y sis armes de la Casa de Cardona"79 

(1698) que decoren el 

AHG, APG, R, Vilo. T, Sig 749, 134-145r_ 

ACG, o (1679-1700), 27r.-v ¡ 49v í o (1697-99) 37v. 

ACG, o (1679-1700).231. i o (1698-99)43. 

75 Mestre de cases a(tiu al Portal de la Barca 646. que demana ser enterrat a Sant Josep. coautor 

3mb Pere Cases l'escala major í la fa<;ana de la Catedral. 

ACG, O (1679-1700) 2381. 

ACG. O (1679-1700) ¡ O (1699- 1700) ,33.45, 

?8 ACG, O (1700-13) 17 í ADG, N de 1686. 1. 


ACG, O (1679-1700), SOr í AMG. MTC de 1705. 
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Perris Bordons, organer de 

Vilefranche de Lauragne (1541). 

Orgue de la portalada rom;mica 

de la Catedral de Girona, restaurat 

per Bartomeu Triay i Josep Bosca el 

1682 i 1698, pergamí, inedit. 

"túmol molt elevat que vencí casi al igual que la barra travessera de la porta de 
dit Altar Major ( ... ) circuit de ( ... ) 10 atxes a cada costat (i) sobre del túmol estaba lo 
estrado de vellut morat de la thesoreria ab una almohada sobre la qual hi havia una 
Corona" ,80 

projectat pel mestre de cases segon de la Catedral, Pere CaraLl8 ], en honor 

de Caterina d'Aragó, duquessa de Cardona i darrera comtessa d'Empúries. 

Vol emular la lIL1ida cerimonia feta a Napols, on morí Caterina pel significat 

que comporta el pas del comtat d'Empúries als Medinaceli82 • 

80 Pontic, Repertorium, 3, 87, 406. D'una famnia molt Iligada a la Catedral, ja que el pare de 

Caterina regala a la Seu el relicari del Cardenal Antonio Barberini. 

81 Fill del mestre de cases Miquel Garau de la Pera, s'examina el 1674 juntament amb F. Puig, 

projectista de la fa,ana de la Catedral on ell treballa. Actiu a Perpinya, forma el 1707 una societat amb 

B. Soriano per restaurar, refer i acabar esglésies. 

82 Moli Frigola M. Teatros de la muerte y de la gloria, AAW, Colloquium Calderonianum Inter

nazionale, cAquila 1983,569-608, Ibidem, Donne, candele, lacrime e morte, AAW, Barocco romano e 

barocco italiano, Roma 1983, 135-158. 
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si bé la feina a la Catedral esta mal proporciona a Germa 

com ara el dot concedit el 1688 a la filia Maria Rosa 

per a convolar a noces i que el 1690, associat amb el cirurgia Benet Vidali i 
el Narcís Raffart, arrendin el delme de Sant MartÍ de 

de Josep un deis hornes forts de la confrarla 

família del qual disposa de tomba a I'esmentada capella. 

A la Catedral aconsegueix col'locar família. En 110c, el 

nebot saboner i de llana Pere Pau que des de 1690 

subministra les de llana deis del cor de la Catedral84 ¡deis 

frares del convent de Sant Francesc. Ho 
cunyat.Josep Gasc és el substitut de Francesc Soler i fins 
al 1698 a la de música de la Catedral i el nrC',t"ftF'" 

de Sant Sebastia"85. Pere Pau Germa deu fer una bona feina, ja que el 1691 

rep de la fundació Subira de Tarragona un dot de 35 !liures per a 

ésser estada en las fonts dela del hospital Nou 
de Santa Caterina mártir"86. 

que aquí com les fonts d'Eina. 

La de la feina a la Catedral ens que Germa 

contracti damar ¡pintar retaules propers a Girona per Anton 

Barnoy a (1679), Sant de Mollet amb el fuster 

Isidre Galceran (1679), el major de Celra (1684) dedicat als sants Sist i HOll 

martirs, o a Sant de Ripoll, qlle el toca emocionalment87 
• 

1 "daurar y acabar de damar" el retallle deis sants Antoni i sant Francesc de 

Cassa de la Selva el 170288 . 

AHG, APG, P. Rosselló, Me, Sig. 567 568. 

il4 AMG. MTC de a 1694 i ACG. O (1679·1700). 203r-2041. 

Ibidem nota 25. 

AMG, MTC de 1691 ,258v 

"AHG, APG, P. Rosselló, M de 1679 1684. 

" 011 el mestre de Alesma "Speranza" fa el presbiteri i la sacristia, AfiG, APe, Dome

nec Xibertil. M. de 1702-03, sig. 60,142-44, publicat per Bosch Mercader J, L'església de Sant Martí de 

Cami de la Cassa de la Selva 1991, 135-136, indicadó que ha a C. Dorico. 
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La Co Hegiata de Sant Feliu. 
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MULLATS. EL PINTOR CERMA (1651-1705) A GIRONA 

AL SERVEI DE LA COHEGIATA DE SANT FELlU 

arribant a Girona, s'estableix en una casa del carrer de les 
a prop d'on viu la filia Teresa, casada amb el revenedor 

. Seguint la tradició familiar, als baixos de la casa instaHa el taller, per 

vendre "sants" i formar joves com Joan Gasc actiu a Prats 

de Molió, Perpinya i Oms, Joan Joan Gili, Francesc Magens actil1 

a lila i a Corbera de Dalt al Conflent i el nebot Miquel Vinyas, que es casa 

amb Magdalena Coma, la neboda del daurador Josep Vilar Colobran90 . Pero 

hi crea, així mateix, una de on redacta i firma documents 

que no saben lIegir i escriure i porta causes, entre d'altres, el 1685 la 

del contra rector de Sant Iscle de Colltort, per 

de Sant Pere de Ripoll, que acaba en 

taules per la incompareíxen~a de Germa que es diu "greument malalt 
a Barcelona"91, 

Li agrada vil1re a prop de les cases deIs dauradors Francesc 

Francesc Xíménez i Joan Aulet, ¡deis escultors Anton Barnoy, Esteve 

i L1uís Bonifaci92 
. El conforta estar a prop de la capelleta de la Mare de Déu 

de Montserrat del carrer de Calderers per a la qual Aulet fa un ab 

figura de dotze ~ll1gels que serveixen de paHit" per a la festa de setembre93 

i a sota la CoHegiata de Sant on els de Ripoll, tan a la 

seva vida institueixen el benefici de Sant Eudald i Sant Francesc, cobejar per 

Germa, que, com sempre, envía a negociar. 

í entra a formar part de la confraria de la 

Passió í Mort de creada el 1587 i associada a la de Sant Marcello 

de , una de les més nombro ses i selectives de la ciutat ¡enfrontada 

perennement a la de la Puríssima A prova de I'estabilítat familiar a la 

'" AHG, APG,J. Silvestre, T, Sig 111 381v. 

9() AHG, APG,j. Andreu, M de 1700, Sig 423, sr. i lugand, op. cit., 216 El meu agraúnent 

Ooríco per passar-me aquesta cita. 

91 AOC, PM. 7301. 

" Molí, la música, op. cit. 

AHG, APG, P. Rosselló,T, Sig 581. 

AHG, APG, J Nato. M de 1690, Síg 913, sr. A la reunió de 1690 participen 37 confrares, entre 

els quals Pere Garau, que demana ser enterrar la capella, els fusters J Rovira, J. Monpeó i N. Solive

ras, I'estanyer J. Xifreu i el ferrer E Bernich, companys de reina de Germá. 
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casa hi neix la filia Mariimgela, batejada a Sant Feliu el 25 de desembre de 

1691 i apadrinada per I'estanyer de la Catedral Narcís Xifreu i Mariimgela, 

I'esposa del sombrerer Joan Molins, soci deis Germa barreters de Ripo1195. 

Escollit administrador de rObra Laica de Sant Feliu amb Pere Bru, baster, i 

Francesc Noguera, cisteller, promou la construcció del Cobritúmol d'argent del 

sepulcre de Sant Narcís (1684-85)96 obrat pels argenters Vicenc; Rossell actiu a 

la Catedral i a l'ajuntament97 , Jaume Escarpenter98 , Joan Baptista Ros major 

i Joan Baptista Ros menor, on té el detall d'oferir a Jaume Ferrer daurar "els 

serafins y armes de la ciutat del capdemunt"99, malgrat sigui confrare de la 

PurÍssima Sango 

I amb lIicencia de bis be Pontic, ven censals, cobra deLltes i rep préstecs 

de la confraria de Sant NarCÍs per construir la sagristia de la Passió i Mort 'OO 

"sota lo campanar" al solar de la casa de la Claveria de Josep Domenech, que 

és projectada el 1690 pels mestres de cases Llorenc; Martí, Joan Gibert10I , 

Francesc Font lO2 i Pere Bets i que ha d'imitar la nova sala de I'hospital 

"que corria enter incloent en el! la iglesia on se posa la figura o retrato de 
Pontich entre los benefactors". La sala projectada per Bartomeu Soriano i 

Joan Alesma "Esperanc;a"I03 per encarrec de Pontic, I'han de refer a causa del 

setge els mestres Gabriel Picaperas, Bernat Homs i Antoni Redondí ,04 . 

95ADG.ASF, B 10, 121v. 

"AMG, MTC de 1684-85. 

97 Argenter de la Catedral. verificador de la fusina municipal, autor de les Ordinaciol1s sobre lo 

marcarse la plata i evitar abusos (1692) i confrare de la Puríssima Sango 

98 Cónsol deis argenters (1683) que s'especialitza en reliearis i treballa per als organers més 

importants. 

99 AMG , ATC de 1685, s.f. Daurador confrare de la Puríssima Sang i bidell de la Universitat. treba

lla per als franeesos i per l'entrada de Felip Vi viu en una casa "qui est constructa intus Universitates 

Studium" on mor durant el bombardeig de 1706 Maria Ribas. la neboda del torner d'orgues Anton 

Campllonch . 

•00 AHG, APG.J. Nató. M de 1690, Sig 913, sr. 


lO. Mestre de cases frances que el 1682 amb els també mestres de cases G. Capmany i R. Bon


matí reedifiquen el molí fariner de Baltasar Oriol. 

." Mestre de cases nebot del mestre de la Seu de Vic, Pere Cases . 

•0 ) Mestre de cases franees que es casa a Sant Nieolau amb Maria. la filia de Jaume Buxó aetiu a 

la Catedral , les fortifieacions i les esglesies de Cassa de la Selva i Llagostera. enterrat a Sant Pere de 

Galligants . 

•04 Pontic, Episcopologium, 210, AMG . MTC de 1700.170111702. 
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Germá es a Sant Feliu en veure que el bisbe Pontic incorpora 

a la Catedral artistes de fora de tan com Pere Cases, Pau Costa i 

Bartomeu Soriano, pensant que la és massa dura. 
Pels pagaments de la Taula de Canvi sabe m que treballa intensament 

per les confraries de Sant NarCÍs i de la Passió i Mort daurant peces i 

acolorint el Sant Crist juntament amb el mestre de cases Pere Garau, 
com que els contractes no són transcrits no podem aventurar res més 105. 

Viu la controversia sorgida per l'acabament del retaule de la deis 

invocada per les dones que havien de donar a els 
confrares de la qual donaven als que morien sense assistencia. 

Fou projectat per Francesc Generas el 1677 106 i acabat per L1atzer Tramullas 

Menor i Esteve Tapies, el deis no sois guanya la batalla a Anton 
per fer dir misses sinó per ser el cunyat de Narcís Rius. És 

vista la quantitat de contractes de L1atzer Tramullas l07 , que Germá 

fad feines per al retaule donada la bona relació amb Esteve Tapies l08 • 

La primera feina professional Germá a la CoHegiata ve afavorida 
bisbe Auther en concedir Ilicencia per la Capella de la Verge de 

Montserrat (1685)109 constrLúda el XVI per Pere de Llupia, donada 

la devoció creixent de la dutat per la una feina que contracta 
privadament amb fra Dídac Sola, de Montserrat, responsable de la 

del monestir del carrer de Fontanilles. notable la devodó de la 

ja que Magdalena, del nebot Pere el 1709 fa un 
important per "ornar" millor la per a la ha treballat l'oncle llo. I 

tot i que s'absenti de la dutat per daurar retaules a de Cabrenys i 
torna pel solemne funeral de la filia que el 1688 és enterrada 

a la tomba de la família Reig de la 11 

AHG. APG, J, Nató, M de 1691, Sig. 914. sf. 

1% AHG, APG, P. Rosselló, M de 1677, Sig 506, s.f, Domenecn Casadevall, G, Lescultor Francesc 

Generas a Girona, "Locus Amoenus" 2 (1996) 191-196, 

107 Autor del retaule de la Imrnaculada de la Catedral Perpinyá (1703) entre d'altres. 

Ibídem nota 89. 

109 ADG, U (1684-88) U 268. 55r-v. 

10 AHG, APG, R, Vila, T, Sig 749. 79r-80. 

'" Ibídem nota 87. 
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Adolorit, el 1689 contracta davant Pere Rosselló, amb I'Obra Laica de 

Sant Feliu juntament amb Joan Gasc, i no Josep com diu erroniament el text, 

el daurat del Monument de la Setmana Santa" 2 , en el qual a canvi de 165 

lliures es comprometen a ten ir-lo acabat per la setmana de Passió de 1690 

després de "pintar lo que és arquitectura ( ... ) brunyint a color de jaspe y 

tot lo que és talla ( ... ) ben dorada". El daurat es fa extensiu a "las Iletras y 

xifras ( ... ) las dos claus ( ... ) lo sobracel ( i ) las costellas que aporten la tela 

o Pabelló" i pintar amb "estrellas la tela negra que se posa per Capelló (al) 

Monument". 1 com que volen superar el monument de la Catedral fet el 1683 

de manera més matussera, les imatges deis angels i de Sant Pere i Sant Pau 

han de tenir "la cara y mans y tot lo que és encarnat y ( ... ) lo ropatge de 

color jaspe ( ... ) ab perfils de or". 

El 1692 Germa tot sol contracta el daurat i estufat del Retaule de la 

Verge deis Desemparats llJ , amb els administradors de la confraria, que es 

trasllada des del Carme en quedar derru'lt el convent i és acollida per la 

nova capella del Santíssim Sacrament (1665-68) projectada sobre la de Sant 
Pere pels mestres de cases Marsal Salitxs, Esteve Coderch 114 i Jaume Buxó, 

els quals en un primer moment incorporen el sagrari de Sant Celoni , obrat 

per I'arquitecte Salvador Alió lIS. Ho aconsegueix per la propia exceHencia, 

després de la polemica creada per I'acabat del retaule. Gracies a la causa 

promoguda per Barnoy sabem que I'arquitectura del retaule és de Francesc 

Generas i les imatges i relleus de L1atzer Tramullas i Esteve Tapies. En el procés 

s'esmenta que Generas "fesi la fabrica vasia (y) alguna cosa més ecceptat la 

imatge de Nostra Senyora que no se'n pogueren valer ( ... ) perque no era 

rebedora conforme digueren lo dit Tramuja y L1uís Bonifaci", I'altre escultor 

de Barcelona actiu a Sant Martí i al Mercadal, en visurar l'obra I16 L'explicació• 

pot estar en el fet que Generas, per sobreviure, feia de "cap de guayta" i 

anava en nom de la ciutat "per posar penes a pagesos del pla que no habien 

112 AHG , APG , P. Rosselló , M de 1689, Sig 518, sr. 

11 ) AHG , APG ,J. Andreu, M de 1692, Sig 915, 414. 

11 4 Mesrre de cases i picapedrer de Llemotges nebot de Mar~a l Salitxs que s'examina el 1664 i 

atorga testament el 1673. 

" s AHG, APG, F. Vinyolas, M de 1665 i M de 1668·69, sr. 

'" Autor amb Josep Cisterna deis retaules de la ra~ana de Sant Maní i del Crist del Mercada!. Cfr. 

Moli, La música, op. cit. 
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obehit ordre de la ciutat de sercar cals per amarar"II?, una obligació que 

comportava I'exempció d'algunes taxes. En el contracte firmat davant del 

notariJoan Andreu el 13 de gener, Germa es compromet a ten ir-lo acabat pel 

final d'any i especifica que "las historias ( ... ) han de ser estufades y los sants 

també: los caps y els sants y les mans encarnats deis colors requiriran". 

I es fa carrec també d"'encarnar el Retau/ó del Santo Christo del coronament 

y los angelets encarnats". Sembla tractar-se d'un retauló anterior incorporat 

pels escultors per estalviar-se feina. Contracta el damat per sois 400 lIiures 

i es compromet, si costa més, a pagar-ho de la seva butxaca. I gracies a 

la seva curada compatibilitat sabem que paga 145 Iliures al batifuller d'or 

de Barcelona Josep Errera per la compra de pans d'or, el qual Ji fa una 

considerable rebaixa per ser un c1ient habitual, fet que Germa compensa 

fent dotar Gaspar Errera el 1699 quan es casa amb Maria Vener l18 
• 

AL SERVEf DE SANT FRANCESC D'ASsís 

Després de I'aiguat de 1678 que arrasa el convent, que esta al costat 

de l'Onyar, el qual 
"monta ( ...) sobre 10 pont de sant Francesch, ha hont espatlla unas baranas. 

(...) y en la íglésia (Oo.) montá la aygua fins lo sacrari del altar májor, de qui que 
inseresquian la aygua hi havia dins la iglésia, de molt temps no s'i digué missa per lo 
gran fanch hi havia dexat", 

Per aquest motiu els franciscans aposten per consolidar les estructures 

malmeses amb I'ajuda de l'Ajuntament i els benefactors, i en aquest període 

Josep Germa i el seu nebot hi fan feinetes sovint 119 
, 

El bisbe Francisca Miquel Pontic decideix abellir "la catedral del pla de 

Girona" i crear-hi un taller perque els millors artistes forans agafin experiencia 

abans de contractar-Ios a la Catedral sota la supervisió de !'oncle Francisca 

fra Francesc Pontic. Porta el seu amor en fer-s'hi fabricar un quarto i pagar 

retaules per superar els obrats pel gotha gironí, les noves classes emergents 

117 AMG, MTC de 1678, 112. 

118 AHG, APG,]. Andreu, M de 1694 i M de 1698, Sig 416, 421 i AMG, MTC de 1699, sf. 

119 Domenech, op. cit., 60-61. A ¡'AMG, MTC de 1697 rrobem que L1oren~ Martí cobra 120 lIiures 

per "restaurar 3 seldas en lo guarro prop la enfermeria del convent de Sr Francesch" contractat davant 

R. Vila el 19 de febrer de 1696. 
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i emular I'amic i connacional Narcís Cassart l2o. l contracta els millors per 

reordenar I'espai destrossat per les aigües de l'Onyar, que arriben "a l'altura 

de les reixes deis altars, obrint les sepultures, emportant-se les cadires i 

objectes deis altars i fent emmolsir els retmtles"121. 

Segons Sulpici Pon tic, sobre el socol de /'Altar Major de Sant Francesc es 

col·loca entre columnes el gran quadre del sant, Ilegat el 1684 pel canonge 

de Sant Feliu Jaume Barril122 
, que vivia al monestir, entre les imatges de 

Sant Bonaventura i Sant Fidel de Sigmaringa. El quadre apareix coronat 

pel Retauló de la Concepció i reutilitza peces seques del retaule de 1611 

projectat pels escultors Anton Moret i Onofre Fuster, el qual és daurat pels 

Germa. La Capella del Santíssim o presbiteri posterior a l'altar major es fa 

"pintar i dorar" per posar en relleu el nou retaule major l2J 
• 

len veure la devoció mostrada pels gironins pel beat Salvador d'Horta '24 

francisca de Santa Coloma de Farners, el bisbe Pontic fa construir un altar 

i una imatge del sant amb l'ajuda de la confraria de sabaters de Sant Marc 

i Sant Crispí, a la qual pertany Pere Pau Germa, que rapidament s'omple de 
quadrets d'exvots per oficiar solemnes oficis, misses cantades, aniversaris 

per als confrares difunts i processons en to menor que les del L1orito, on 

pero es portava la imatge amb tabernacle 125 . 

I si bé tot aixo ha estat atribu"lt a Pau Costa, gracies a documents 

secundaris, ara sabem que almenys obra el 1692-1693 el Retaule de Santa 

Úrsula i les Onze Mil Verges l26 entorn d'un quadre central envoltat per legions 
d'angels entre columnes i les imatges de Sant Pere d'Alcantara i Sant 

Bonaventura, repetit per tercera vegada i un segon cos coronat per la imatge 

de Sant Miquel, patró de la ciutat i del bisbe Pontic, que hi fa "col·locar 

120 Vol superar els retaules de San! Martí, els sants Cosme i Oamiá i San! An!oni deis Cru"illes, 

els Sarriera i els Vivet Vives i els de Sant Oídac, Nostra Senyora de I'Esclavitud o de la Mercé i Sant 

Bartomeu obrats pels Prats , els Caxás, els lIetrats emergents i el canonge Narcís Cassart. 

121 Ibidem notes 21 i 29. 

122 AHG. APG. P. Rosselló. T. Sigo 581. 

123 Pontic, Episcopologium, 213. 

," Ibidem nota 106 i Moli Frigola, M, Sant Francesc a Girona i la ciutat franciscana de Sant Salvi 

de Cl adells i Santa Maria de Bellver, "Quaderns de la Selva", 22 (en premsa). 

125 Gibert, op. cit. 183. 

126 Oorico , J.:aprenentatge, op. cit. i Ibidem, J.:escultor Pau Costa a Berga i la seva comarca, 

"O'art", 20 (1994), 295·324. 

330 



RETAULES MULLATS. EL PINTOR RIPOLLÉS JOSEP GERMA (1651-1705) A GIRONA 

i endaurar multitud de sas que estaven antes poc decentment", 

tasca en la treballen els si bé el 1698 contracta el damat del 

retaule de les és un deIs millors artífexs de Onofre 
paborde del deis per 400 llimes. Boet esta molt 

motiu pel delega en Josep Germa 

"aparellar y dorar lo Retallle, on la Tallla ha de ser estufada i ¡¡colorida, les 
columnas dorades, les imarges amb la cara i les mans encarnats i la vestimenta 
refinida daurat" 

a més de comprar a Barcelona 28.000 pans d'or, 18.000 per a la taula de 

grans dimensions i 10.000 per a la resta, pagats per Pontic ¡que difereix 
molt de I'or abans per Germa. un retaule cuidat per ser la nineta 

deis ulls de que estava acabar de damar a I'inicl de 1699128
• 

A redós de Pau Costa i Onofre Boet es crea a Sant Francesc un gran taller en 
el qual a part deis com de Napols, creador 
d'una academia de dibuix al carrer de I'Albareda, que almonestir enterra un 

albar el I i el barceloní Pau algun deis o Germa pinta el 
quadre de les havent mort Narcís Rius l29 

• 

ELS DARRERS ANYS 

El 10 de gener de 170513°, tot i haver seguit Pau Costa a Olor i haver-se 

inscrit en la confraria del Roser de la mateixa població l31 
, desanimat en una 

dutat insegura, que en poe temps ha sofert quatre setges, testament 
davant delnotari, amic i confrare de la Passió i MortJoan confortat per 

Jaume Pelegrí, doctor en sagrada com el! i en el bé i en el 
mal a la seva famílía ¡ a la seva vida. Nomena, com el pare, marmessors I'esposa 

Maríanna Case, ja que no es refia del conflictiu germa juntament amb 
el cunyat Sebastia notari, i el constructor de campanes, courer confrare 

de la Puríssima i jurat de Girona Cerva. No s'ha ja que no 

127 Contraere privar Míquel Pontie i Onofre Boet , Gibert, op. eit., 269, 

'" Ibidem nota 

'" FUI de Joan "lo Napolitá" ac¡ju a fortilieacions el 1653·454, ADG, Aea, b 1,207 i AMG, MTC 

de 1693 a 1697, AHG, APG, p, Rosselló, MC .Sig. 568·570. 

130 AHG, APG, J. Andreu. T . Sig 451, 226r· 227v. 

13l On Pere Pau Germá está inscrit lins al 1717. 
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ordena ni tan sois misses per a la seva anima, potser perque esta tranquil 

de mana ser enterrat a la CoHegiata, a I'ombra de la qual ha viscut mitja vida, 
Ha reservat, pero. 200 lIiures per als dots de les filies Elionor i Maria i declara 

hereu universal el fill Eudald. nascut el 1686 fora de Girona, ja que no és batejat 

ni a Sant Feliu ni a les altres parroquies , Firmen com a testimonis els ve'lns i 
amics Miquel Pi, assaonador, L1oren~ Clavillart, sabater; Antoni Presas i Isidre 

Masmitja, manyas, i Salvador Joal, escriptor, Aquesta és la darrera notícia que 

ens proporciona el nostre pintor132 , 

EPÍLEG 

Vet aquí la historia d'un ripolles vingut a Girona a la recerca de feina 

temporal per fugir de I'ira de I'abat de Ripoll, que esdevé protagonista de la 

vida artística gironina durant vint-i-cinc anys. quan sois havia vingut a pintar 

i daurar "retaules mullats", 

III 1 malgrat que el 1707 figura inscrit en la confraria del Roser d'Olot , mor abans de 1706, ja 

que Jaume Germa s'ha d'espavilar sol per poder complir pena de presó a casa, quan han sigut sempre 

el pare, el germa o el cunyat els que li han tret les castanyes del foe. A confirmació del dit anterior

ment Josep Germa no ajuda Agustí Basil en el sagrari de Sant Sadurní de Sovelles (1708), la darrera 

obra de Basil, que mor I'any següent com Magdalena, I'esposa del nebot que tot i viure al carrer de 

Fontanilles i ser enterrada al Mercadal, fa una deixa per a la (apella de Montserrat de Sant Feliu , obra

da per l'oncle. El 1710 és només Pere Pau Germá qui atorga 211iures 16 SOllS com a donatiu voluntari 

a l'Arxiduc i 100 lliures com a procurador deis jurats de Pineda, 011 s'ha traslladat en enviudar. 
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