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Res u m
A la catedral de Girona trobem tombes,
un cementiri fisic de personatges il-lustres .
ParaHelament, els retaules barrocs mostren
una iconografía relacionada amb la mort
en un cementiri simbolic. Proposem un
itinerari multidisciplinari per parlar de la
mort en l'alt deis segles XVII i XVIII.

Abstract
At the Girona Cathedral there are graves,
a physical cemetery for famous people. In
para/le/, the baroque a/tarpieces show an
iconography related to death in a symbolic
cemetery. We propase a multidisciplinary
itinerary to talk about death in the art of
seventeenth and eighteenth centuries.
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Charles Baudela ire en Le peintre de la vie moderne desenvolupa e l concepte
de jláneur com aquel! passejant de l'urbs mode rna, espectador actiu del que
troba en el seu camí. El periple, el tra nsit pe ls espais, promou somnis com
els de Rousseau o els de Wa lter Be nj amin e n el Llibre deis passatges. Si entrem
a la catedra l de Girona , el nostre ca mí esta marcar pe l deamb ulato ri que
e ns convida a resseguir les capell es latera ls del te mple passant per !'altar,
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centre neuralgic de la litúrgia . L'itinerari estara marcat per les produccions
artístiques que ens trobem i el record d'aquells que les van fer possibles.
Aquest és el punt de partida per a la nostra comunicació, els comitents
i els artistes presents a la catedral a través de les seves tombes o de les
seves obres. La catedral esdevé un cementiri físic marcat per les laudes
que trepitgem en el nostre erratic camí i a la vegada un cementiri simbolic
d'al·legories i iconografies que ens mostren la presencia de la mort en la
Girona del sis-cents i del set-cents.
En l'infern de la modernitat, Walter Benjamín, a través de les galeries
comercials de vidre deis passatges parisencs, presenta una serie d'idees que
ens evoquen una interpretació del temple gironí. Si !'autor desenvolupa el
seu pensament en el reflex de les imatges als aparadors comercials, el fidel
cristia té en els retaules un reflex de les devocions. Les galeries comercials
serien les galeries de la catedral, que, com a Leteu, ens conviden a deixar
l'infern huma per accedir a un món de les idees de caracter cristia .

EL CEMENTIRI FÍSIC: "HICJACET PULVIS, CINIS ET NIHIL" 1
Els temples religiosos han estat espais destinats a la mort. Lenterrament

ad sanctas medieval deixara lloc a les sagreres i a !'origen deis cementiris en
!'epoca moderna 2 on la tamba estigui localitzada 3 i el ritual porti a la visita
de la sepultura com a part del procés de dol. En aquest esdevenir públic de
la mort també trobem una personalització del personatge, ja sigui com a

transi, morte secca o simplement amb la seva vera efigie: la podem observar
en els retrats deis difunts deis sepulcres de la catedral gironina en una

' Epitafi de la tomba del ca nonge lgnas i Bofill. Remarqu em la sim ilitud amb l'epitafi del ca rdenal Barberi ni en els caputxins de Roma: "Hic jacet pulvis et nihil".
2

LOBATO, l. i LÓPEZ, 0., L'espai deis morts: els cementiris i el pensament higienista il-lustrat, "Pedral-

bes. Revista d'historia moderna", 2, 1988, pág. 379-385.
LOBATO, l. i LÓPEZ, 0.: L'espai deis morts: l'organització de /'espai a/s cementiris del segle XVIII. El
cementiri Ve// de Barcelona, "Pedralbes. Revista d'hi storia moderna", 2, 1988, pág. 371-377.
SANTONJA, J. L., La construcción de cementerios extramuros: un aspecto de la lucha contra la mortalidad en el antiguo régimen, "Revista de Historia Moderna", 17, 1998-1999, pág. 33-44.
3
ARIÉS, Ph., Historia de la muerte en Occidente, Barcelona, El Acantilado, 2000.
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successió realista. Alguns exemples serien medievals, com les tombes de la
reina Ermessenda i del Bisbe Berenguer d'Anglesola de Pere Oller; i també
renaixentistes i barraques, com les de Gu ill em Ramon Boil i les laudes deis
canonges Veray. El poder de la persona en vida an ira lligat a la seva fama
i a la presencia que vo l deixar entre els vius a través de les consignes als
marmessors en els testaments. 4
Aquests sepulcres ens permeten parlar de la catedral com un cementiri
físic on trobem els espais que ocupa la mort, espais de memoria perdurable .
Les tombes sobreposades a la planta de la construcció ens donen una imatge
de la presencia de la mort a l'espai actua l de l'edifici. lmatge que podem
reconstruir sota les nostres passes i amb !'atenta mirada tot circu lant pel
temple. Aquest mundi novi de noms propis i jerarquies de diverses epoques
és un deis més destacats en l'area catalana . D'epoca medieval , concretament
del segle XV, destaquen els dedicats al bisbe Be renguer d'Anglesola de
!'escultor Pere Oller i el del bisbe Bernat de Pau , de moda flamenca amb
algunes de les seves escultures al Museu del Tresor de la Catedral. Peces com
ara el mausoleu de Guillem Ramon Bo il 5 són testimonis del Renaixement en
la producció catalana amb lligams amb les formes italianes i la interpretació
de la mort com a somni i serenitat que , parafrasejant Benjamin, "el durmiente
se entrega a la muerte solo si es revocable".6
Apropant-nos als segles XVII i XVIII trobem laudes sepulcrals disseminades
al ll arg de l'espai de la catedral que creen uns eixos de perspectiva del silenci
de la mort,ja que se situen seguid es com un ca mí admonitori (fig. 1). Aquestes
laudes incorporen les referencies al difunt amb algun comp lement heraldic i
!loes segons els casos (fig. 2). Pero si fem atenció als noms del grup majoritari
de canonges i repren em la documentació , aquests canonges situen les seves
laudes creant eixos de proximitat amb les capelles on van deixar una fundació

4

Michel Vovell e aix í ho exp ressa: "Apprivoiser la mort pour mieux la dom iner, en la réinsérant dans

la perspective du salut: pour cela il n'est pas question de la nie1; mais au contraire de la placer au creur de la vie
humaine" en VOVE LLE, M., Mourir autrefois, Pa ris, Gallimard, 1974, pag. 57.
5

MARQUES 1CASANOVAS, J. , El bisbe de Girona Guillem Boil i el seu mausoleu, "Annals de I'Jnstitut

d'Estudis Gironins", 32, 1992- 1993 , pág. 65-77.
6

BENJAM IN. W., El libro de los pasajes, Mad ri d, Akal, 2005, pág. 849.
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Fig. 1 Cementiri simbolic de la Catedral de Girona.

Fig. 2 Laudes sepulcrals, nau latera l de la Catedral de Girona.
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segons els seus testaments.7 D'aquesta manera, els muntatges retaulístics es
presenten com a condensació doctrinal, exemplum deis dreturers de !'anima
humana i com a recordatori d'aquells que van sufragar la seva construcció .
En aquest punt, el cementiri físic format de tombes es transforma en un
cementiri simbolic de la fama, el poder i la memoria deis comitents. Autors
com ara joan Bosch, Aurora Pérez i M. Assumpta Roig han estudiat i han
identificat el comitent als retaules que avui dia conformen un deis conjunts
patrimonials més unitaris en esti l de l'area catalana.

EL CEMENTIRI SIMBOLIC: "OMNES MORIEMUR "8
La successió de capelles ens porta a devocions diverses i els noms
d'aquells que les van fer possibles: 9 (J·istüfol Rich, Narcís Font, Cristüfol
Pages, Miquel Catala, lgnasi Bofill , jaume Codolar... Així, podem esbossar un
cementiri simbolic com a parnas d'homes iHustres (fig. 3) que van comandar
els reta u les de la catedral en un moment de renovació. joan Bosch comenta:
"Compasen un conjunt brillant i ambiciós lligat a les capelles de devoció
(i sovint funeraries) de is canonges , concebut des deis inicis del segle i
paulatinament materialitzat i enriquit, fins a completar-se pels voltants de
1740". 10 Pérez Santa maria !liga els beneficis deis canonges amb la voluntat
funeraria: "Característica gairebé genera l és que desitgen ésser sepultats a la
ca pella de la qua! sufraguen el retaule". 11 Les investigacions en aquest sentit
han donat moltes respostes , des del comitent fins aquells que intervenen en
el procés i les tecniques utilitzades per tal de tra<;ar la historia del retaule en
la Catalunya moderna . El material de I'Arxiu Hi storie de Girona ho iHustraria
a través deis testaments. Un exemp le el tindríem amb el canonge Bofill, que
demanava que els marmessors ''fassen fer dos quadros ab sas guamicions doradas

7

Reco rd em ta mbé la preséncia de lapid es al clau st re de la mate ixa Seu.

8

Éxode, 12:33.

9

MARQUÉS 1 CASAN OVAS, j., Carreres deis col·/aboradors de bisbes de Cirona, 1600-1774, "Ann als

de l'ln sti tut d'Estudis Gironin s". XLI , 2000 , pag . 125-1 78 .
10

BOSCH 1 BALLBONA, J.

, Pintura

del segle XVIII a la Seu de Cirona: d'Anton i Viladomat i de les

suggestiom de la pintura barroca italiana, "Estudi general", 10, 1990 , pág. 142.
11 PÉREZ SANTAMARIA, A., Escultura barroca a Catahmya. Els tallers de Barcelona i Vic (1680- 1730
ca.) Projecció a Cirona, Ll eida, Virgili & Pagés, pág. 11 6.
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Fig. 3 Claustre de la Catedral de Girona.

los qua/s degan collocarse als costats de dit reta u/e per majar adorno de dita cape/la
(... ) y puga ten ir Jo Beneficiat o persona qui cuydara de ten ir condreta y endresada
dita cape/la gastant per tot lo sobredit de mos bens lo necessari" .12
Els temes de les obres estan relacionats amb els tres grups que Aurora
Pérez Santamaria i M. Assumpta Roig propasen: sants catalans, sants
patrons deis comitents i sants vinculats a la Contra reforma i, citant !'última
autora en relació amb l'estament eclesiastic: "l.: obra contractada serveix per
legitimar el se u pes davant el fidel i diferenciar-se de la figura de l bis be". 13
D'aquestes devocions ens interessa remarcar la presencia simbólica de la
mort en l'elecció de les iconografies, seguint les consignes del ritual que

" AHG. Girona 8, F. Dedeu, Llibre de Testaments de 1709-1732, 22 d'agost de 1729.
'3

ROIG 1 TORRENTÓ, M. A., Émfasi contrareformista en els retaules de la Seu de Girona , "Estudi

general " 1O, 1990, pág. 120.
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propugnen les tes is de Trento i la refl ex ió profund a que s' introdu eix al
voltant del te ma fun erari . La imatge heroica del difunt en un so mni de
serenitat t ranquiHitzad or es ve ura pertorb at per la recerca de l pathos. En
aqu est se ntit , destaqu en iconografi es emin entm ent relacionades amb la
mort qu e modi fi qu en l'a usteritat i se renitat del decorum renaixe nti sta
per l'enfronta ment di recte amb la mort, 14 i qu e prese nten els arti stes
directa ment dava nt la mirada del fi del. Aqu esta atenció a la im atge reca u
en el se u poder iHustratiu i evocad or, qu e amb recursos co m ara l'esqu elet
i el crani 15 afavo reix la medita ció qu e ordres co m els jesu.ltes propugne n i
qu e esta n tan prese nts co m en el cas deis ca putxin s. 16
Un primer punt és la prese nci a directa de la mort a través deis sants.
El retaul e de la Co ncepció presenta la fi gura jacent de Sant Francesc Xavier
a la cova en la predeHa. L'e lecci ó del te ma es vin cula a l'ago nia previa a la
mort, l'últim ale en una dramati ca comp osició que enlla<;a amb l'extas i i
mo rt de Sa nt lgnasi en el retaule deis sa nts lu i Honorat. Els dos sants de
l'ordre jesuYta va n se r ca nonitzats a Roma l'any 1622 i, a Girona, els ca nonges
Cri stüfol Ri ch i lgnas i Bofill els escull en en les obres que enca rreguen en la
primera meitat del segle XVIII. L'extas i es prese nta co m un traspas, una mort
simbóli ca qu e renova la vid a de la mateixa manera qu e l'ago ni a és !'a ntesa la
de la mort verita ble.
L:in crement de la ico nografi a de la mort s'acostuma a relac ionar en
!'epoca mo derna amb la prese nci a deis Exercicis Espirituals de Sa nt lgnasi
de Lo iola, que difo nen la meditac ió so bre la mort amb el cra ni co m a
in terlocutor si lenciós de devoci ó . Així ho obse rve m en el mateix reta u le deis

14

MÁLE, E., El arte religioso de la Contrarreforma, Madrid , Ed icio nes Encu entro, 2001.

15

ORTI Z GARCIA, J. A .. Emblemas de muerte y van idad: del cráneo barroco al cráneo contemporáneo,

"Act as del VIII Congreso de la Soc iedad Es paii ola de Em blemática" , Madrid: Universid ad Co mp lutense.
20 11 (e n pre msa).
16

L'a ntic convent ca putxí de Sant Anton i de Padu a de Girona , actua l Museu cl 1-1ist0 ri a de la Ciu1

tat de Girona, conserva el ce ment iri ori ginal am b els: "D ivuit nínxols verrica ls, amb els seus co rres pone nrs ba ncs foradats. on sego ns el ritu al que l'orde va practica r des de l segle XVI, els fra res difunts hi
eren co Hocats asseguts fin s a la dessecació deis seus cossos. Al cap de dos anys, les mómi es extretes
deis nín xo ls eren ves t ides amb els háb its religiosos i co Hocades a l'habitació contigua, o n podi en ser
contempl ades per a la refl ex ió i devoció frate rnal de la co muni tat".

< http://www.giro na.cat/mu seuciutat/cat/muse u_ ce menti ri .ph p > 19/1 1/2 0 11
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sants lu i Honorat, on trobem e l re ll eu de Maria Magdalena en el seu locus

orandi amb el crani -objecte adamic, vehicle catalitzador de la meditació.
Aquest crani esdevé aHegoria de la mort i atribut de les interpretacions
hagiografiques.
Un segon punt és una de les devocions que prenen l'embranzida
tridentina. Parlem del Purgatori, pe! qua! en la sessió XXV del Concili de
Trento, que va tenir lloc el desembre de l'any 1563 , es va signar e l Decret

sobre el purgatori per tal de defensar la seva existencia com a contraposició
a les negacions protestants: "Hay Purgatorio; y que las almas detenidas en él
reciben alivio con los sufragios de los fieles , y en especial con el aceptable sacrificio
de la misa" .17 Aquests textos justifiquen el purgatori en relació amb les
tesis contrareformistes. Les poena danni i les poena sensus de les animes
torturades pe! foc són els castigs per aconseguir la satisfactio i la satispassio
deis condemnats . 18 La intercessió humana és clara: indulgencies, sufragis,

misses ... Els tractats intenten presentar exemples d'aparicions i models que
moguin els sentiments deis fidels i fonamentin la relació entre vius i animes.
Entre els tractats destaquem un deis més difosos, el Tratado de pvrgatorio

contra Lvthero y otros hereges: segvn el decreto del S.C. Trident. con singular dotrina
de SS.DD. Griegos, Latín y Hebreos de Di mas Serpi. 19
La catedral de Girona en la predeHa del retaule de la capella
Gregoriana, presenta una versió del purgatori seguint la iconografia
tradicional: diferents tipus de persones sotmeses a la pena igualadora
deis pecats venials i amb la intersecció angelica. La capella esta dedicada
a sant Gregori perles misses gregorianes, 30 misses consecutives durant
30 dies, d'intersecció davant les animes de l purgatori. La taula central del
retaule és una Crucifixió, la mort de Jesús a la creu com a origen de la
redempció del pecat origina l, garantia de salvació de la humanitat segons
la creen<;a cristiana.

17

http://multimedios.org/docs/d000436/p000005.htm#4-p0.14.1

18

VOVELLE, M., Les ames du purgatoire oule tra vail du deuil, Paris, Gallima rd, 1996.

19

Entre les versions disponibles , citem aquesta de la Reserva de la Biblioteca de la Universitat

de Barcelona, BUB 07 B-61 /4/7.
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EL CEMENTIRI LITERARI : "TOTES LES COSES SÓN TAN VAN ES QUE
COMPONEN 1 FORMEN DE LA MATEIXA VANITAT" 20
Una altra de les presencies de la mort a la catedral de Giro na és en una
forma declamatoria, les misses funeraries pronunciades. Aquestes mi sses
completen el cerimonial barroc de les exequies de les dignitats, se nyals de
gloria passada , amb la paraula parl ada i la paraula escrita que és el document
conservar de les oracio ns i sermons funeraris. Aquests textos editats poden
anar aco mpanyats de gravats que mostren els túmuls i co nstrucci ons efímeres
que co mpl eten els funerals, així co m els jeroglífics i les composicions
poetiques. Si prenem els textos pose m veu al cementiri simbolic, deixem de
banda el sil enci de les imatges per transitar en un ce mentiri literari.
Francesc Vicent Garcia i Torres, conegut pel sob renom de Rector de
Va llfogona, considerar el principal introductor de l'estetica barroca en la
poesia catalana, va compo ndre un se rm ó el 162 1 pera les exequies de Felip
111 pronunciar a la catedral de Girona . El 2 1 de man; de 1621, atacar de febres
i d' erisipela, va expira r Felip 111 a l'edat de quaranta-tres anys i després de
vint-i-dos de regnat. Alllarg de la geografia de l'imp eri es van portar a terme
les exeq ui es del mona rca , ta nt a la península lberi ca comen altres zo nes. 2 1
Garcia es va relacio na r amb algunes persones importants de !'e poca,
entre les qua ls, Pere de Monteada, que va esdeve nir bisbe de Girona el 7 de
mar<; de 162 1 i del qua! Garcia va ser secretari personal i a qui va dedicar el
Senno predicat en la iglesia cathredal de Gerona, en les exeqviesJetes ala Magestat
Catholica del Rey Don Phelip Tercer nostre senyo1; lo dia 12 de Ma ig 1627 _22 Aq uest

20

GARC IA 1 TORRES. F. V: Sermo predicat en lo iglesia cathredal de Gerona, en les exeqvies Jetes á

la Magestat Catholica del Rey Don Phelip Tercer nostre senyot; lo dia 12 de Maig 1621, Barcelo na, Hi erony
Marga ri t , 1622 .
" Martinez Gi l detal la les rea litzades a la Cort. MARTÍNEZ. F., Muerte y sociedad en la Espmla de

los Austrias, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000.
22

Trobem textos de les exéquies de Felip 111 publicats a Barcelona, Madrid. Va ll ado lid No·

sa ltres citem l'editat a Barcelona per Hierony Margarit l'any 1622, que reprén el text del Rector de
Va llfogo na de Girona. Tenim diferents exemplars en biblioteques catalanes, citem les consu ltad es
a la Bib lioteca de Cata lunya (BC VII I-1-C 213) i les tres cop ies de la Biblioteca de la Un iversitat de
Barcelo na (BUB 07 B-43/ 5/8·4; BUB 07 B-65/5/13-7). Les ci t es del nostre article correspo nen a la cop ia
BUB 07 C-239/5/18·3.
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Fig. 4 Alciato , emblema CLXV,

lnanis impetus.

text manté l'exaltació del difunt i el recurs de les cites classiques i bíbliques
aportant un grau d'erudició al text. Les qualitats del monarca són la base del
plany: "Un Rey tan bo, tanta grandeza, tanta potencia, agermanada y avinguda

ab tanta santedat". El reí exaltat com el millor monarca que s'enfronta a les
fletxes de la mort tra'ldora: "Majar desengany quens pot donar lo mon; quant al
majar Monarca que regnava en el/ contempla m en aquex fúnebre aparato, rendit
a la mort''. Encara que "tates les coses desta vida ven en a rendirse al calp de la
espasa, al tir del arch de la mort" !'herenci a monarquica queda clara amb la
successió de Felip IV per "manten ir florida a la nobilíssima casa de Austria".
Coma cites literaries, exe mpl e de la cultura visual, literaria i emblematica
barroca, destaquem l'ús de !'emblema CLXV d'Aiciato "Jnanis ímpetus" ('esforr;
inútil') en que el gos Iladra a la !luna que segueix el seu camí (fig . 4). A Garcia
li serveix per aHegoritzar sobre la mort de Felip 111 "a/ senyor /ladren estos cans,
que ya maquinen sa venganr;a".
La vida continua després de la mort de Felip 111 amb les imbricacions
polítiques del poder i la dinastía deis Austria. La vida continua després
d'aquestes línies. Una vida oposada a la mort, encara que la mort forma part
de la propia vida, jaque "totes les coses són tan vanes que componen i formen
de la mateixa vanitat", citant el rector de Vallfogona . Vanitat implícita que ens
acompanya en aquesta interpretació de la mort a la Catedral de Girona com un
passeig d'un.flóneur a través d'aquestes paraules queja són passades ...
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