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Resum1

El present estudi pretén ampliar el coneixement del pintor siscentista Joan Arnau Moret. S’hi tracten aspectes com l’en-
càrrec del gran quadre votiu conservat a la catedral de Barcelona amb el tema l’Entre ga de  le s c laus de  la c iutat de  Bar-
c e lo na a la Im m ac ulada (1651), les notícies biogràfiques extretes del procés de canonització de santa Maria de Cervelló
(1689) o la relació professional que uní Joan Arnau amb el príncep Joan Josep d’Àustria tot just acabada la Guerra dels
Segadors. L’estudi també dóna a conèixer una obra–la Santa Cate rina de la capella de Santa Caterina de la catedral de
Girona (1678)–,  proposa atribuir-n’hi quatre més –les pintures del retaule dels Sants Quatre Màrtirs de la catedral giro-
nina (1680)– i reflexiona sobre les controvertides pintures del retaule del Castell de Vilassar i del monestir de Sant Joan
de les Abadesses. Finalment, a través de la lectura estilística de les noves obres, que l’autor considera de les millors del
seu curt repertori, s’intenta demostrar que les fonts de la seva cultura figurativa i estilística es troben en la pintura madri-
lenya dels primers decennis del XVII.

Abstract

Addenda to the biography and work of the painter Joan Arnau Moret (1603-1693) 

The present article treats of the painter Joan Arnau Moret, catalan painter of the 17th century. Aspects treat each other
as the order of the great picture preserved in the cathedral of Barcelona with the iconography The  de live ry  o f the  ke ys
o f the  c ity  o f Barc e lo na to  the  Im m ac ulate , the biographical news it extracted of the process of canonization of santa
Maria of Cervelló or the professional relation that Joan Arnau joined with the prince Joan Josep d’Àustria newly finished
the Se gado rs war (The Reapers’ War). Of them the study also announces a work – the Saint Cathe rine  o f Ale xandria of
the chapel of Saint Catherine of the cathedral of Girona – proposes to attribute four paintings more – the paintings of
the altarpiece of The Saints fo ur Martyrs of the cathedral of Girona – and thinks about the controversial paintings of the
altarpiece of the Castle of Vilassar and of the monastery of Sant Joan of the Abadesses. Finally, by means of the stylistic
reading of the new works, which the author considers of the best of his catalogue, one tries to demonstrate that the
sources of your figurative culture and stylistic are in the painting of Madrid of the first decades of the 17th century.

L’estudi de la pintura del segle XVII a Catalunya és un terreny aspre i difícil de desbrossar. És per
això que els articles d’Immaculada Socias dedicats al pintor Joan Arnau han estat una fita impor-
tant per a la història de l’art d’època moderna a Catalunya2. No exagero: s’ha passat d’unes poques
referències biogràfiques recollides en els diccionaris d’Acisclo Antonio Palomino i Juan Agustín
Ceán Bermúdez a disposar d’una biografia construïda amb una base documental sòlida i ben basti-
da, que recull i ordena les escasses aportacions desl estudiosos dels darrers decennis a aquest camp.
Així i tot, l’amplitud i riquesa dels treballs de Socias no finiquiten el coneixement de la vida i l’o-
bra de Joan Arnau, en el sentit que queden sense resoldre temes cabdals com ara la poca obra con-
servada o identificada, les grans llacunes cronològiques existents, els obscurs anys de la seva for-
mació, la imbricada intervenció del pintor a Sant Joan de les Abadesses, etc. 

L’estudi que ve a continuació no soluciona pas els aspectes que acabo d’esmentar –o, almenys, no
els resol en la seva totalitat–,  ni tampoc és un nou intent de definició de la biografia artística d’Ar-
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nau. Sí que és, en canvi, un apèndix, una glossa que aprofita l’atalaia crítica elaborada per Socias
per a eixamplar una mica més el coneixement sobre el pintor de Sant Feliu de Guíxols, procurant
incidir en aquells capítols menys tractats per l’autora, revisant-ne d’altres i aportant-ne de propis.
Al detall, és un estudi que incorpora les darreres aportacions, en especial les informacions que fan
referència a la relació de Joan Arnau amb Joan Josep d’Àustria, fill bastard de Felip IV; que afegeix
noves dades d’arxiu extretes del valuós procés de beatificació de santa Maria de Cervelló conser-
vat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; i que presenta un parell d’obres de gran interès,
incomprensiblement ignorades per bé que no del tot inèdites l’Entre ga de  le s c laus de  la c iutat de
Barc e lo na a la Im m ac ulada (1651) de la catedral de Barcelona i la Santa Cate rina (1678) del retaule
de la capella de la santa alexandrina de la catedral de Girona. Però ò a més a més, proposa una nova
atribució –les quatre pintures del retaule dels Sants Quatre Màrtirs de la catedral de Girona–, revi-
sa críticament algunes obres i es pregunta per la notícia sobre la hipotètica formació del pintor en
l’entorn d’Eugenio Caxés. 
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Fig. 1. Joan Arnau, Entre ga de  le s c laus de  la c iutat de  Barc e lo na a la Im m ac ulada, 1651, galeria de la catedral de Barce-
lona. Fotografia: Francesc Miralpeix. 
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Estat de la qüestió
No cal insistir més en l’elogi tantes vegades citat de Lo  De se ngany de Francesc Fontanella, en el
qual es glossa la lamentació del déu Vulcà per no tenir la destresa d’Arnau –i d’alguns pintors coeta-
nis més– per a retratar la bellesa de la seva estimada Venus,3 però sí que trobo convenient, abans
d’entrar en matèria, refrescar el record de les informacions conegudes sobre el pintor. 

Joan Arnau nasqué el 1603 a Sant Feliu de Guíxols, fill d’Antoni Arnau, botiguer de teles, i Anna
Moret, filla d’un botiguer de la vil·la baix empordanesa.4 Fins el 1631 no reapareix novament en la
documentació. Aquell any passà favorablement els exàmens d’ingrés al Col·legi de Pintors de Sant
Lluc de Barcelona. Dos anys més tard, el 1633, firmà capítols matrimonials amb Dorotea Pons, filla
del doctor en Arts i Medicina Benet Pons, ja difunt, i d’Elisabeth, amb qui tingué un fill batejat amb
el nom de Pere.5 El 3 de març 1634 es té notícia de la seva primera feina: es tracta de la pintura i del
daurat del desaparegut retaule major de Sant Esteve del Coll (Llinars del Vallès), que havia de fer
en el termini d’un any i mig per 200 lliures de Barcelona. Aquell mateix any 1634 s’hauria casat
novament, ara amb Estefania, amb qui hauria tingut un fill batejat amb el nom de Joan, mort als 8
anys.6 El 1635, el Consell de Cent li encarregà una pintura d’un Sant So par per al convent de Santa
Madrona de Barcelona per un valor de 40 lliures. A partir d’aquest any comença a aparèixer regu-
larment en la documentació del Col·legi de Pintors, exercint el càrrec de cònsol. El 17 d’octubre de
1636 es comprometé a tenir d’aprenents als joves guixolencs Joan Darder i Jacob [Jaume?] Moret.
Aquesta notícia és significativa per comprovar que no havia perdut el contacte amb la seva pobla-
ció nadiua i que el taller començava a tenir una certa entitat. Prova d’això últim és l’acceptació, el
20 de febrer de 1636, d’un contracte realitzat amb el marxant Pere Miquel Pomar per pintar vint-
i-cinc teles a l’oli de Nostra Senyora del Roser i vint-i-cinc més del rei David, tot plegat per 75 lliu-
res. També havia de tenir llestos, en quatre mesos i per 77 lliures, catorze quadres de l’Adoració
dels Reis. 

La Guerra dels Segadors o alguna estada prolongada fora de Barcelona podrien explicar una absèn-
cia documental de més de 15 anys d’ençà l’encàrrec anterior. El cas és que reapareix a Barcelona el
29 de novembre de 1651, quan el Consell de Cent –novament– li encarregà una Im m ac ulada i un
Sant Ro c per la no gens menyspreable quantitat de 300 lliures. Socias dóna per perdudes les dues
obres, però ja veurem més endavant que la Im m ac ulada, una obra votiva encarregada per a pal·liar
el contagi de pesta bubònica que assolava Barcelona, es conserva en molt mal estat a la catedral de
Barcelona (fig. 1). El 1652, Arnau es feu càrrec de l’adrogueria del seu germà Antoni, que es troba-
va greument malalt. El 3 de gener de 1656 tornà a passar per la vicaria. El pintor, de 53 anys, es casà
amb Magdalena Martí i Miró, filla del daguer tarragoní Joan Martí Miró i de la seva dona Anna.
Rebé un dot de 200 lliures. No hi ha més rastre d’Arnau fins el 1665, quan deixà un Sant Lluc als
pintors barcelonins per a celebrar la festivitat del seu sant patró. El 21 de gener de 1666 nomenà
procurador seu Bernat Amorós, pintor i daurador de Barcelona. El 1668 retornà un local al seu
nebot Ramon Arnau, apotecari de Granollers, i diu viure a la Plaça Nova, a tocar de la catedral.
Aquell any, però, comprà una vivenda al carrer de la Canuda, on instal·là el taller i la vivenda.7 El
1673 signà una Im m ac ulada per a l’ermita de la Mare de Déu de Montornès, actualment servada a
la sagristia de l’església de la Nativitat de la Pobla de Montornès. El 7 de març de 1675 pintà 7 escuts
grans i 52 de petits de paper per al túmul funerari de Maria de Blanes Centelles Sentmenat i de
Lanuza, pels quals rebé 9 lliures i 18 sous. El 30 de març d’aquell mateix any pintà dos quadres –i
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no tres, com diu Socias– per al Baró de Claret: un retrat de Ram o n d’Espuny am b arm adura de deu
pams d’alt per sis d’ample, i una Flage l·lac ió am b sant Pe re  p lo rant als pe us de  Crist de sis d’alt per
cinc d’ample per valor de 30 lliures. El 28 d’agost de 1679 casà el seu fill Manuel Arnau Martí, fill
del seu tercer matrimoni, amb Josepa Porteria, filla d’un torcedor de seda.8 El 1680, actuant com a
clavari del Col·legi, féu constar que havia rebut 10 lliures d’Antoni Albí Bassora, jove aspirant a mes-
tre, en concepte de taxes d’examen d’ingrés. El 9 d’abril d’aquell any, Teresa Caldes Desbosch de
Sant Vicens i de Vilafranca, vídua de Carles de Caldes i de Vilafranca, li pagà 55 lliures per haver
pintat els retaulons del retaule del Castell de Vilassar, que comentaré més endavant. El 8 de febrer
de 1684 participà, juntament amb el pintor Josep Jardí, en la descripció de la Reial Capella de sant
Ramon de Penyafort del convent de Santa Caterina de Barcelona.9 El desembre de 1684 rebé un
pagament per pintar les grades de l’altar de l’Oratori de Sant Felip Neri.10

El 1688 figura entre els 28 signants de la remodelació del Col·legi de Pintors de Barcelona; és a dir,
en el document de la concessió del Reial Privilegi atorgat per Carles II als pintors, que en enda-
vant els consideraria professors d’art liberal. El 27 de novembre de 1688 estengué un document en
el qual certificà que Joan Baptista Porteria –potser germà de la seva nora– estigué d’aprenent amb
ell des de desembre de 1684 fins a desembre de 1687. El 13 de maig de 1692 és l’última vegada que
assistí a la reunió del Col·legi de Pintors. El 26 de febrer de 1693 morí. Tenia 90 anys. 

Al marge de les obres consignades en aquest recull biogràfic, s’hi han d’afegir algunes notícies, ja
recollides per Immaculada Socias, relacionades amb quadres dispersos per algunes esglésies de Bar-
celona. Palomino, per exemple, esmentava que la meitat dels quadres del convent de Sant Agustí,
amb escenes de la vida del sant, havien estat pintats per Arnau –en època de Céan Bermúdez sem-
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Fig. 2. Joan Arnau, Detalls de l’Entre ga de  le s c laus de  la c iutat de  Barc e lo na a la Im m ac ulada, galeria de la catedral de
Barcelona. Fotografia: Arxiu Mas.
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bla que ja només en restaven dos a la capella de Sant Nicolau–. L’autor del Parnaso també es feia
ressò d’un Sant Pe re  Apò sto l ve stit de  Po ntific al am b e ls ànge ls e ntre gant-li le s c laus de  l’e sg lé sia,
ubicat a Santa Maria del Mar, i d’un Sant Franc e sc  de  Sale s i un Sant Franc e sc  de  Paula a l’esglé-
sia del convent dels Mínims de Barcelona.

Glossa a velles notícies disperses: noves aportacions entorn a l’obra
Agustí Duran i Sanpere va donar a conèixer dues informacions molt significatives sobre Joan Arnau
que, incomprensiblement, han passat per alt a bona part dels estudiosos posteriors. La primera té a
veure amb un quadre votiu que el Consell de Cent encarregà el 1651 per alleugerir el contagi de
pesta bubònica que afectava la ciutat de Barcelona.11 La segona informació té a veure amb l’exis-
tència de noves dades relacionades amb Arnau, segons les quals havia estat pintor de Joan Josep
d’Àustria.12 I encara caldrà afegir-ne una més, ara relacionada amb Girona. L’any 1955, Pere de Palol
va comprovar que la capella de Santa Caterina de la catedral de Girona tenia una tela “[...] fecha-
da en 1678 y firmada por Arnau de Barcelona”.13 Anem per passos.

1) L’any 1973, Agustí Duran explicà que a la capella de la Immaculada Concepció de la catedral de
Barcelona havien existit unes pintures que recordaven l’episodi de pesta sofert per la ciutat de
Barcelona durant el setge de 1651. Segons el seu relat, la pintura narrava l’ofrena de les sis claus
de plata de les portes de la ciutat a la imatge de la Immaculada Concepció de la capella de la
catedral de Barcelona, un acte celebrat entre el 18 de juliol i el 25 d’agost.14 La font de Duran són
les Rúbrique s de Bruniquer, que s’hi refereixen així: “D illuns à 17 de  julio l 1651, e n D ie tari a par,
que  pe r c ausa de l Co ntagi, la Ciutat fe u vo t à no stre  Se nyo ra de  la Co nc e pc ió , pe r lo  que  fo u
c e le brat un O fic i, y  e n lo  punt de l O fe rto ri, la Ciutat o fe rí las C laus de  to ts lo s Po rtals de  e sta
Ciutat, y  aquí se  instituhí lo  O fic i que  annualm e nt se  c e le bra e n la Se u, dit de  Nª Se nyo ra de  le s
Claus, y  à 19  se  trac ta de l m ate ix [...]”.15 La narració del D ie tari de Miquel Parets ens aporta enca-
ra una informació més concreta i reveladora: “I així pe r lo  pre se nt anare n lo s c o nse lle rs i go ve r-
nado r ab la ge nt que  hi e ra de [l] Co nse ll de  Ce nt,a bé  que  e ra po c a pe r c ausa de  la pe sta, i li’n
pre se ntare n une s de  fe rro , i e ntre tant se  fabric are n une s de  p lata, le s quals li po rtare n lo s se ny-
o rs c o nse lle rs lo  dia de  Sant Lluís [...] Tam bé  fe re n p intar un quadro  m o lt gran ab to ts lo s sis c o n-
se lle rs d’aque ll any i lo  se nyo r go ve rnado r i lo  Co nse ll de  Ce nt ab una No stra Se nyo ra de  [la]
Co nc e pc ió , que  un ànge l e n no m  de  la c iutat li pre se ntava le s c laus de  p lata”.16

Efectivament, la memòria de l’acte votiu quedà fixat en la gran pintura encarregada pel Consell, de
la qual se’n torna a parlar pocs mesos després: “A 29 de  no ve m bre  de  1651, fo re n de libe rade s pagar
30 0  lliure s à Jo an Arnau P into r, pe r lo  valo r de  do s quadre s ha fe t, lo  un de  No stra Se nyo ra de  la
Co nc e pc ió , y  lo  altre  de  St. Ro c h pe r rahó  de l Co ntagi, y  á 13 de  m aig  1652, fo re n de libe rade s pagar
25 lliuras pe r la fusta de  guarnic ió  de  dit quadro  de  no stra Se nyo ra de  la Co nc e pc ió ”.17 No hi ha
marge al dubte sobre la participació de Joan Arnau en la realització de l’encàrrec. Allò excepcio-
nal, però, és que els historiadors no fessin cas a Agustí Duran quan l’any 1973 deixà escrit que les
pintures es conservaven i que havien estat reinstal·lades a la galeria alta que corre per sobre de les
capelles laterals de la catedral de Barcelona (fig. 2).18 Duran coneixia la descripció de la Guia Cic e -
ro ne d’Antonio de Bofarull, que deia que “[en la capilla de la Concepción] e n c uyo s lado s tras la
c o rtina que  sie m pre  lo s c ubre , hay uno s c uadro s do nde  se  ve ia ante s p intada la Virge n y  lo s Co n-
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se lle rs de  la c iudad o fre c ié ndo le  unas llave s. Tal p intura se  había m andado  hac e r a princ ip io s de
1651, e stando  aflig ida Barc e lo na po r una aso lado ra pe ste  [...]”,19 i és probable que fos ell mateix qui
relacionés els temes descrits per Bofarull amb les pintures de la galeria. Cal, però, fer un matís: la
segona pintura a què fa referència Duran no és el quadre amb el tema de Sant Ro c , sinó una altra
gran composició que narra l’Ac c e ptac ió  de  l’o fre na (fig. 3). Segons Josep Mas, els dos quadres –La
Im m ac ulada i l’Ac c e ptac ió  de  l’o fre na– eren del pintor Antoni Ferran, per als quals havia cobrat
200 duros.20 Aquesta informació degué fer dubtar a Agustí Duran, que mantingué l’atribució a
Arnau en condicional.21 L’estil d’aquesta segona pintura, clarament neoclàssic, dista molt del de la
Im m ac ulada i no s’hauria de descartar que, efectivament, es tracti d’ una obra del pintor Antoni
Ferran Satayol (1786-1858).22

2) La segona qüestió té a veure amb una font injustament oblidada per a la història de l’art català
d’època moderna, malgrat Agustí Duran –una vegada més!– en féu una breu síntesi a la intro-
ducció del llibre III de Barc e lo na i la se va histò ria.23 Es tracta del procés de canonització de santa
Maria de Cervelló (1689), conservat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.24

El llarg procés de recollida de proves i testimonis per a la canonització de la santa té un capítol on
es relata la necessitat de cridar pèrits experts en les arts de la pintura, l’escultura i la fusteria per
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Fig. 3. Antoni Ferran (?), Ac c e ptac ió  de  le s c laus de  la c iutat, segle XIX, galeria de la catedral de Barcelona. Fotografia:
Francesc Miralpeix.
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tal d’examinar set imatges de santa Maria de Cervelló, amb el propòsit de donar fe de l’antiguitat
d’aquestes, en especial de les del sepulcre del retaule que Maria de Cervelló tenia a l’església del
convent de la Mercè de Barcelona.25 Per part dels pintors foren nomenats Joan Grau major, Josep
Vives i Joan Arnau; pels escultors, Pere Serra, Joan Roig i Francesc Santacruz; i pels fusters, Fran-
cesc Puig, Pere Lleopart i Josep Osset. Firmaren el jurament l’11 de març 1689, amb sis mesos per
endavant per a poder examinar les obres.26 Mentrestant, el 13 de maig de 1689 es cridaren a 9 testi-
monis –tres per a cada ofici– per a comprovar la idoneïtat dels pèrits escollits. En aquest cas, foren
els pintors Josep Jardí, Jaume Fortuny i Bailon Savall; els escultors Jacint Trulls, Josep Font i Ber-
nat Vilar; i els fusters Miquel Basses, Jaume Escarabatxeres i Josep Fortuny. Havien de respondre
un qüestionari de nou preguntes en què la segona interpel·lació, consistent a dir el seu nom, el lloc
on habitaven i la seva pàtria,27 i la sisena, pensada per saber quina opinió tenien dels pèrits escollits
entre els companys d’ofici i si figuraven entre els “m é s c è le bre s o  e ntre  ínfim s o  de  m e diana sc ie n-
c ia”, són les més interessants. Per raons evidents d’espai –espero poder desenrotllar-ho àmpliament
en un article futur– em limitaré a les respostes que tenen a veure amb el nostre protagonista. Josep
Jardí, després d’enumerar la llista de pintors col·legiats de Barcelona, digué que “[...] Jo an Arnau ha
fe t m o lte s p inture s y  quadro s e n las ig le sias de ls m o nastirs de ls pare s je suïtas y  de ls pare s de  St

Franc h de  la pre se nt c iutat y  e n altras parts [...] Lo  dit Jo an Arnau fo nc h p into r de l Se re níssim  Sr.
D o n Jo an de  Austria c o m  així se m pre  e s e stat public h i no to ri”.28 Jaume Fortuny afegí que Joan
Arnau pintà per a les esglésies de Sant Jaume i Sant Miquel de Barcelona i per als carmelites i Bai-
lón Savall es reafirmà en la notícia que Arnau fou pintor de Joan Josep d’Àustria. S’ha d’afegir,
encara, una dada més relacionada amb indrets on suposadament Arnau havia treballat: en la decla-
ració del peritatge, Joan Arnau afirmà haver vist retaules antics a la catedral de Barcelona i al
monestir de Montserrat (fig. 4).29

La recent aparició del llibre d’Elvira González Asenjo sobre Don Joan Josep d’Àustria ha servit per
certificar les informacions extretes del procés. L’autora de la biografia del fill de Felip IV localitzà
un decret de 22 d’agost de 1653 emès per don Joan Josep d’Àustria en el qual s’ordena que paguin
a Joan Arnau 1040 re als de plata a compte “[...] de  algunas o bras que  de  m i o rde n ha he c ho ”. Els
pagaments s’efectuaren l’1 d’octubre de 1653, el 17 de març i 27 d’agost de 1654.30 L’autora diu que
el document no especifica quins eren aquests treballs, però dedueix que podria tractar-se d’algun
retrat, que creu identificar en un retrat de mig cos de Joan Josep d’Àustria amb la creu de vuit pun-
tes de l’orde de cavalleria de Sant Joan de Malta i amb una corbata de coll enjoiada a la francesa,
de col·lecció particular.31 No obstant, la pinzellada vaporosa, el delicat tractament dels metalls, la
preeminença del color per damunt del dibuix, etc., fan pensar en l’estil de pintors de l’escola madri-
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Fig. 4. Signatura de Joan Arnau del procés de canonització de santa Maria de Cervelló. Fotografia: Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona. 
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lenya, com Francisco Rizi, que fou pintor de cambra del monarca, o Juan Carreño de Miranda, amb
qui l’autora troba afinitats amb el Re trat de  Jo an Jo se p  d’Austria del Museu de Budapest. 

Joan Arnau no fou l’únic artífex català que treballà per al nou virrei. També ho feren l’argenter Joan
Perutxena i el vidrier Josep Galí. Més endavant ho faria, des de Saragossa estant –i aquesta és una
notícia que caldrà tenir molt present per a futurs estudis sobre els Juncosa–, el cornudellenc Josep
Juncosa, que el 31 de gener de 1670 cobrà 15 lliures “[...] po r una lám ina para un re lo x de  c andil de
su alte za” i 150 reals “[...] po r tre s so bre  y  e ntre ve ntanas para la p ie za do nde  c o m e  su alte za”.32 Pen-
sant en la referència de l’estada d’Arnau a Montserat, se m’acut, també per la proximitat de les
dates de la col·laboració de Juncosa amb el fill bastard de Felip IV, si Arnau i Juncosa podrien haver
coincidit al monestir pels volts de 1669, quan Joan Josep d’Àustria encarregà la nova decoració de
les parets i voltes de l’església del monestir.33

A hores d’ara és fa difícil imaginar l’abast i la tasca desenvolupada per Arnau en la “cort itinerant”
del nou virrei. D’entrada, Joan Josep d’Àustria ja tenia un pintor de cambra, Jerónimo de la Cruz
Mendoza, que estava al servei de la casa de Don Joan Josep d’Àustria des de 1641. Jerónimo de la
Cruz arribà a Catalunya des de Palerm l’estiu de 1651. El 1655, quan se l’anomenà oficialment pin-
tor de cambra, reclamà el pagament d’obres realitzades a Tarragona. I el 1565, abans d’abandonar
el Principat –Joan Josep d’Àustria estava a Flandes– deixà en mans del seu procurador barceloní el
cobrament de quantitats que li poguessin deure a la ciutat comtal.34 No és un fet excepcional, sobre-
tot per curar-nos d’idees preconcebudes sobre el treball dels artistes, que Joan Josep d’Àustria cri-
dés al pintor que havia retratat al seu enemic, el governador Josep de Margarit i de Biure, si és que
es pot definir així la rivalitat política i militar existent entre Joan Josep d’Àustria i Josep de Marga-
rit. Però així i tot, és lícit plantejar-nos alguns interrogants: coneixia Joan Josep d’Àustria la fama
de bon pintor de Joan Arnau? Sabia de la seva formació al costat de Caxés? Arribà a conèixer una
obra de forta càrrega política com era el quadre de la Im m ac ulada de la catedral? Si és així, s’hau-
ria fixa’t en el realisme del retrat de Josep de Margarit pregant a la Immaculada? No és que vulgui
establir-hi un nexe, però l’inventari de pintures de l’etapa catalana de Joan Josep d’Àustria, realit-
zat abans de la seva partida cap a Flandes, incloïa un retrat de Josep de Margarit i de Biure, sense
oblidar que el mateix virrei havia donat suport a l’edició d’una obra sobre la Im m ac ulada Co nc e p-
c ió del jesuïta català Josep Olzina.35 Potser la resposta més ajustada a la contractació d’artífexs cata-
lans, però, cal buscar-la en el fet que les necessitats d’una cort itinerant –com passarà a la Barcelo-
na de l’Arxiduc Carles– eren inassolibles pel personal que acompanyava el virrei. A més, Barcelo-
na –trencant el tòpic de la decadència artística– disposava de bons professionals. No cal persistir
en els argenters, que des de Felip Ros a Joan Matons abanderaren una argenteria d’altíssim nivell,
però segurament cal ser més insistent en els pintors: des de finals de segle XVI, la generació de pin-
tors encapçalada per Francesc Ribalta, Lluís Pasqual, Juan Ricci de Guevara, Damià Vicens, Fra
Jerònim de la Murtra, Fra Llorenç Tarragó, etc., anaren i vingueren dels centres artístics més
importants de la península. I sense anar més lluny, el procés de santa Maria de Cervelló posa de
manifest que Joan Grau major fou pintor del Marquès de Mortara, que no ha de ser altre que Fran-
cisco de Orozco, marqués de Olías y de Mortara, virrei de Catalunya el 1650 i entre 1656 i 1659.36

Amb tot, no ens pot passar per alt que tant Arnau com Perutxena treballaven habitualment per al
Consell de Cent, essent possible que aquest fos el condicionant exigit –o la prova del seu mèrit,
diguem-ne com vulguem– per fer-se valdre en la nova administració. 
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3) La tercera qüestió ens porta a Girona. Arran de les obres d’il·luminació de les capelles laterals de
la catedral de Girona, realitzades fa pocs anys, vaig adonar-me que al marge dret de la gran pala
d’altare amb la representació de Santa Cate rina m àrtir de la capella de Santa Caterina hi havia
la inscripció “ARNAU FECIT/Barcinone/1678” (fig. 5 i 5a). La feliç troballa, però, no és del tot
inèdita: Pere de Palol se n’havia adonat l’any 1955 i més recentment ho feu, dedueixo que també
casualment, Laurence Gallinaro. No obstant, la informació de Palol fou obviada, inclús pels
autors de les guies i i de les històries sobre la catedral editades a posteriori, i per la mateixa Gal-
linaro –com tants altres oblits del seu treball. De tota manera, ni un ni l’altre relacionà l’autor de
la signatura amb el pintor Joan Arnau Moret. 37

La història de l’encàrrec de la
gran pintura a l’oli del retaule
de Santa Caterina –les qües-
tions relaciones amb l’estil les
comentaré més endavant– té
més d’un episodi. El retaule és
una senzilla estructura de pre-
del·la –sense decorar–, un sol
cos emmarcat per dobles
columnes a banda i banda d’or-
dre corinti amb la meitat infe-
rior del fust decorat amb
relleus fitomòrfics i les meitats
restants amb estries verticals, i
entaulament –arranjat– amb
un fris continu de motius vege-
tals i una cornisa semicircular
migpartida, amb petits bustos
escultòrics al timpà. L’estruc-
tura, de clara concepció renai-
xentista, fou encarregada pel
canonge i ardiaca de l’Empor-
dà Baldiri Vergonyós, que tot i
morir el 6 d’abril de 1640, dotà
la capella amb diners suficients
per erigir-hi, almenys, l’estruc-
tura del retaule. Així ho expli-
ca el canonge arxiver Sulpici
Pontich: “[Altar de Sta Cateri-
na] De  la c ape lla, y  altar antic h
no  he  tro bat, pe rò  si de l altar
que  de  vuy  [és] fe t á gasto s de l
c ano nge  Baldiri Ve rgo nyó s a 21

Addenda a la biografia i l’obra del pintor Joan Arnau Moret (1603-1693)RACBASJ. Butlletí XXII, 2008 29

Fig. 5. Joan Arnau, Santa Cate rina, 1678, retaule de Santa Caterina, catedral de
Girona. Fotografia: ACG-Francesc Miralpeix.
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9bre  [novembre] 1643, y  have nt m o rt
se ns do rar-lo , faltant be ns se  disc o rre -
gué  vale rse  de  suspe ndre r las fundac io ns
[a] 7 m aig  1653, pe ro  se  fe u de  be ns de l
c ano ng e  Fran c h Ardè vo l á 20  fe bre r
1677”.38 Aquesta informació s’ha de com-
pletar amb les anotacions de la veu
Se p ulturas del mateix Re p e rto ri:
“[Número 57. Capella de Santa Cateri-
na] A 6 de  abril 1640  m o rí lo  c ano nge
Ardiac a de l Am purdá Baldiri Ve rgo nyó s,
al qual se  c o nc e dí se pultura e n e sta
c ape lla, y  e ra tant be ne m è rit que  any
1625 funda salaris pe r D iac as. D it any
funda las tase s pe r c o rpus. Any 1637 fe u
lo  Mo num e nt, a any 1632 funda c ato rze

c o ro s de  altar, a any 1636 m issa c uo tidiana, y  á so s gasto s fo u fe t lo  re taula any 1643. A 2 m aig  1691
m o rí lo  c ano nge  Franc e s Ardè vo l y  fo u se pultat aquí. És be ne fac to r de  dita c ape lla”.39 I encara amb
les anotacions recollides a l’Episc o po lo g i del mateix Pontich, on s’anoten algunes dades biogràfi-
ques dels canonges. Segons aquest valuós manuscrit, Baldiri Vergonyós “[…] ab bullas po se í c ano -
nic at y  ardiac o nat de l Am purdá pe r m o rt a Ge ro na [de] Puigve rt a 5 se te m bre  1618 y  m o rí a 6 abril
1640 . Fo u se pultat e n la c ape lla de  Sta. Cate rina e n que  fe u lo  altar, any 1643 y  funda[cio] de  m issa
quo tidiana a sis so us a 13 de se m bre  1636 [...]” i Francesc Ardèvol “ [...] po c e hí c ano nic at a 27 se te m -
bre  1659. Fe u lo  altar de  Sta. Catharina a 20  de  fe bre r 1677. Mo rí a 2 m ars 1691: se pultat e n la c ape -
lla Sta. Cate rina, lo  altar de  la qual fo u de aurat de  so s bé ns. Y á 22 se te m bre  1710 , fo u fe ta fundac ió
pe r se rvitud de  dit altar […]”.40

Efectivament, el 20 de febrer de 1677 el canonge Francesc Ardèvol demanà permís al capítol per aca-
bar el retaule en aquests termes: “Cng. [canonicus] Arde vo l pro po suit que  ipse  habe t de no tio ne m
fac ie ndi re tro tabulum  c ape lla Sta Catharine , a la m o de rna, ut uiuitur SSta ab un quadro  ut in c ape llis
Sti. Paulis, Sti. Be rnardi, Sti. Ste phani, Sta. Anne  si ho c  plac e t ve stre  do m inatio ni. Re so lutum  que
fac iat dic to  re tro tabulum  ut pro po suit dum  m o do  fac iat quo d pic tura fit bo na e t bo ni artific is, e t que
c o lum ne s de aurantur”.41 No he tingut la sort de localitzar el contracte de la pintura, però es evident
que Francesc Ardèvol degué fer cas de les disposicions dels seus companys de capítol. El quadre pin-
tat el 1678 per Joan Arnau, però, no degué instal·lar-se definitivament fins algun temps més tard, ja
que el 13 d’abril de 1679 les actes del capítol alerten d’un “[...] furtum  c o m m issum  in c ape lla Sta.
Cathe rinae”. No sé si el robatori ocasionà destrosses importants, perquè el 4 de març de 1680 és donà
“[...] Lic e ntiam  ad infe c tum  re dde ndum  altare  Sc ta. Catarinae”;42 és a dir, llicència per a restituir o
tornar a acabar l’altar de Santa Caterina. Potser això últim va lligat amb els pagaments enregistrats
el 15 d’octubre del 1680 “[..] a dit Cuntillo [Bartomeu Contillo] m e stre  de  c ase s, tre s jo rnals pe r have r
tre ballat a Sta Catª [Santa Caterina] y sis c àrre gue s de  are na so n tre s so us”.43

L’encàrrec d’una obra de bo ni artific is era una prerrogativa molt present per als canonges, que com-
pliren sempre que els seus recursos els ho permeteren.44 La comanda d’obres a artífexs barcelonins es
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Fig. 5a. Joan Arnau, Santa Cate rina, 1678, retaule de Santa Caterina,
catedral de Girona. Detall de la firma del pintor. Fotografia: ACG-
Francesc Miralpeix.
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repetirà al llarg dels anys següents. A banda dels dauradors, per la catedral de Girona hi passaran Joan
Pau Casanoves Feixes –autor de fins a sis olis conservats45– i Antoni Viladomat, responsable de les pin-
tures del retaule de Sant Narcís, del retaule dels Dolors i de dues més de la capella del confessionari. 

Addenda atributiva: les pintures del retaule 
dels Sants Quatre Màrtirs de la catedral de Girona
El quadre de Santa Cate rina de la catedral de Girona, l’estil del qual analitzaré més endavant,
podria no haver estat l’únic treball realitzat per Joan Arnau a la seu gironina. Poc temps després
que el canonge Vergonyós confiés en Arnau, el canonge Josep Çanou demanà el pertinent permís
al capítol per erigir un retaule dedicat als sants Quatre Màrtirs originaris de La Pera (Baix
Empordà) Germà, Paulí, Justí i Scici –esdevinguts sants patrons dels mestres de cases i fusters
locals–, les hagiografies els quals es fonen i s’entrellacen puntualment amb els Q uatro  Santi Co ro -
nati romans (fig. 6)46. El retaule en venia a substituir un d’anterior, possiblement d’estil gòtic.47 La
petició del canonge quedà recollida a les actes capitulars el 16 de desembre de 1679, però el dia
abans Çanou ja tenia el permís “[...] pe r fe r lo  altar de ls Sts. Màrtirs de xant e n e ll la im atge  de l
e m pe rado r Carlo s Magno , y  pe r traure r lo s banc hs que  hi havia”.48 Sembla, però, que el retaule no
es degué començar fins més tard. El 23 de maig de 1683, les mateixes actes capitulars revelen el
següent: “Arc ha Ligne a c um  re liquiis sanc to rum  4 m artyrum  e xtrahatur. Re so lutum  die  22 fe brua-
rii 1632 fuit re ddita arc a in tabe rnac ulo  sanc to rum  4 m artyrum [...] re po sito rio  sac ristie  pe r to tum
te m pus o pus siti”.49 És a dir, l’arqueta gòtica amb les relíquies dels sants màrtirs –coronada amb els
quatre caps esculpits el 1659 gràcies als sufragis del bisbe Pijoan– es guardaria a la sagristia mentre

duressin les obres en la capella. El 22 de
gener de 1683, quan les actes recullen la
restitució de l’arca a lloc, marca el te rm i-
nus po st que m del retaule.50

La comitència de Josep Çanou també
queda recollida a la veu “Altar dels Sts.
Màrtirs” del Re pe rto ri Alphabè tic del
canonge arxiver Sulpici Pontich,51 però
sorprenentment no apareix cap referèn-
cia ni a la veu “Imatge dels SSts. Quatre
Màrtirs” del mateix Re pe rto ri ni a la sin-
tètica biografia del prevere inclosa a l’E-
pisc o po lo g i,52 on es diu que morí el 9 de
desembre de 1694 i que fou sepultat a la
contigua capella del Roser, on el canon-
ge Andreu Çanou –que el 1651 havia fet
fer i daurar el retaule– i els seus tenien
sepultura.53 Ni la documentació capitular
ni els protocols notarials de l’època
exhumats –que són molts– donen cap
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Fig. 6. Joan Arnau (atribuït), Re taule  de ls sants Q uatre  Màrtirs, c.
1680-1683, capella dels Sants Quatre Màrtirs, catedral de Girona.
Fotografia: ACG-Francesc Miralpeix. 
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més pista sobre la construcció del retaule dels Sants Quatre Màrtirs, una situació de la qual ja es
lamentava profundament Gemma Domènehc en el seu estudi sobre la confraria dels mestre de
cases, fusters i torners, que com ja he dit més amunt tenia de patrons, juntament amb sant Josep,
els sants Quatre Màrtirs. Domènech, que descriu amb exactitud el retaule, apuntava un parell d’in-
formacions més no exemptes d’interès: d’una banda, feia notar que l’escut de Çanou al pedestal era
prou indicativa del paper que el canonge havia jugat en l’encàrrec; d’una altra, es preguntava si els
confrares podrien haver ajudat a pagar els dispendis de l’obra, en tant que parts implicades en el
renovellament del seu espai de culte. 

No m’entretindré a explicar les parts tocants a l’estructura i escultures del retaule, minuciosament
analitzades per Domènech –comparteixo, fins i tot, la seva hipòtesi de les mans diferents en la
realització de les escultures de la predel·la i dels daus–, sinó en les tres teles del cos central amb les
representacions de Sant Paulí, al carrer esquerre (des del punt de vista de l’espectador), Sant
Ge rm à i Sant Justí, al centre, en una mateixa tela, i Sant Sc ic i, a la dreta. Té raó l’autora quan troba
que “[...] aque ste s te le s [te ne n] una bo na c o m po sic ió  de  le s e sc e ne s, una c o l·lo c ac ió  ò ptim a de  le s
figure s e n l’e spai, una pro funditat e spac ial be n re so lta, un trac tam e nt ac urat de  le s figure s –de  pro -
po rc io ns c o rre c te s– que  e s de tallista e n ro stre s, m ans i ro be s”.54

Efectivament, l’autor dels Sants Q uatre  Màrtirs és un pintor que presenta bones maneres, dotat
d’un bon sentit de la composició i de la figura, i amb una gran capacitat de recreació il·lusionista
dels teixits i dels guarniments de les vestimentes –un aspecte que de ben segur que lluiria més si
les teles estiguessin restaurades. Però a més, és un pintor amb un bon domini del dibuix, l’estil del
qual, a fi de comptes, encaixa a la perfecció amb el de Joan Arnau. És veritat que no estic en con-
dicions d’afirmar taxativament que es tracta d’un treball seu, qui sap si avalat pel bon resultat del
gran quadre realitzat un parell o tres d’anys abans, però almenys les concomitàncies estilístiques
entre els rostres i les mans dels sants empordanesos amb la fesomia de la Santa Cate rina o de la
Im m ac ulada de la Pobla de Montornès em semblen demostratives del lligam estilístic existent (fig 7).
Les afinitats també són evidents en les mans, grans i de dits lànguids i en l’exquisidesa general de les
composicions, en la utilització d’una paleta molt homogènia de colors terrosos i càlids, gairebé
sempre banyats per llums zenitals lleugerament contrastades. Domènech també els veia propers a
“la tradició més classicista del segle XVII”,55 potser referint-se a models més retardataris, menys
tocats per l’estètica alt barroca. No anava del tot desencaminada: en general, l’obra de Joan Arnau
és una producció ancorada en el tardomanierisme, molt aferrada als referents que podria haver vist
durant la seva hipotètica estada madrilenya, a l’entorn de l’obra d’Eugenio Caxés i Vicente Car-
ducho, una qüestió que abordaré al darrer capítol.

Reflexions sobre alguns conjunts problemàtics
És prou sabut que la necessària ponderació de l’art d’un pintor d’aquesta època passa per la seva
capacitat narrativa i inventiva, pel refinament expressiu i emotiu de les figures, tant de forma con-
junta com a nivell individual, per la destresa tècnica, pel domini del dibuix i del color, etc. I és prou
sabut que el client, la ubicació, els materials i el preu, entre altres factors, influïen en l’assoliment
d’uns resultats més o menys satisfactoris. Des d’aquest punt de vista, és poc probable que els elogis
rebuts pels seus contemporanis –de Francesc Fontanella, dels pintors que l’avalaren com a pèrit
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expertíssim en el procés de santa Maria de Cervelló–, o dels seus biògrafs –Palomino, Ceán Ber-
múdez, Quilliet, Laforge, etc–, sense oblidar la confiança envers el seu art del Consell de Cent o
de Don Joan Josep d’Àustria, es fonamentessin en les pintures conegudes per Immaculada Socias
–la Im m ac ulada de la Pobla de Montornès, els plafons del retaule del castell de Vilassar o les con-
trovertides escenes del monestir de Sant Joan de les Abadesses. Aquest és un aspecte poc tractat
per Socias, però segur que deuria planar en el pensament de la historiadora quan veia que la Im m a-
c ulada de la Pobla de Montornès, datada el 1673, s’inspirava en models valencians del XVI o en la
pintura del mallorquí Miquel Bestard; és a dir, en models força retardataris, sobretot si pensem que
pintors com Claudio Coello o Juan Carreño de Miranda –coetanis seus, no ho oblidem– havien des-
envolupat un model d’im m ac ulade s plenament barroc; o quan comprovà que les pintures del retau-
le de la Concepció de Vilassar són de tan poca qualitat. 
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Fig. 7. Comparativa de rostres. D’esquerra a dreta (filera superior): Sant Paulí, Sant Ge rm à, Sant Justí. D’esquerra a dreta
(filera inferior): Sant Sc ic i, Santa Cate rina, Im m ac ulada.
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Tot i l’existència d’una àpoca que lliga Joan Arnau amb les obres del retaule de la capella de la Con-
cepció del Castell de Vilassar –el document és de 1680–, hi ha quelcom d’estrany que no sé si té a
veure amb el poc preu de l’encàrrec –55 lliures– o amb la possibilitat que les taules hagin sofert
alguna intervenció posterior (fig 8). Allò evident, tanmateix, és la davallada qualitativa d’aquest tre-
ball en relació a la resta de la seva producció.56 No és l’únic aspecte desconcertant del conjunt
maresmenc. Sense anar més lluny, és sorprenent que el 1680 es pinti sobre suport de fusta i que el
Sant Mique l, tot i tenir el referent de l’estampa de Guido Reni, sigui una versió tan poc aconse-

Addenda a la biografia i l’obra del pintor Joan Arnau Moret (1603-1693) RACBASJ. Butlletí XXII, 200834

Fig. 8 Joan Arnau i taller (?), Re taule  de l Caste ll de  Vilassar, 1680. Fotografia: Servei del Patrimoni Arquitectònic Local
(SPAL). Diputació de Barcelona.
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guida –passa el mateix amb el Sant Se bastià, que copia literalment una estampa de Sant Se bastià
de Karl Audran, i el Sant Franc e sc de la predel·la, que parteix de la famosa estampa de la Visió  de
Sant Franc e sc  de les caputxines d’Urbino de Federico Barocci (c. 1575). 57 I és rara, si no és que obe-
eixen als sants patronímics dels comitents –Teresa Desbosch i el seu difunt espòs Carles de Caldes
i Vilafranca–, la inclusió d’iconografies dedicades a sant Carles Borromeu i santa Teresa d’Àvila,
més pròpies de principis del segle XVII. No podria ser que el taller de Joan Arnau se n’hagués
encarregat? Podria tractar-se d’una subcontractació? La participació de jove pintor Joan Lafauda
es limità només a fer de testimoni?58

Per la tipologia, l’única obra que podria servir de referent per a comparar-la amb el retaule de
Vilassar, malgrat tractar-se d’una de les primeres intervencions del pintor, és el desaparegut retau-
le de Sant Esteve del Coll, de Llinars del Vallès. La fotografia de l’Institut Amatller d’abans de 1936,
publicada per Socias, és insuficient per veure la iconografia dels temes representats a tots els tau-
lons. Només s’aprecien algunes escenes de temàtica cristològica al segon cos, que no lliguen –com

observà Socias– amb els temes
de la vida de sant Esteve estipu-
lats al contracte. Però gràcies a
una nova fotografia d’aquest
conjunt localitzada al Servei del
Patrimoni Arquitectònic Local
de la Diputació de Barcelona,
més clara que la de 1917 de
l’IAAH, es pot veure que els dos
taulons dels carrers del primer
cos i els dos del superior estan
dedicats a sant Esteve (fig. 9).
Això sí, segueix essent estranya
la inclusió del Sant So par i de
l’O rac ió  a l’Ho rt a cos interme-
di. Els guardapols tenen pintures
de sants i santes –només distin-
geixo el Sant Pe re  Màrtir de
Ve ro na del tauló inferior esquer-
re– ubicats davant un paisatge
de fons, a la manera de la pintu-
ra del també guixolenc Damià
Vicens. En qualsevol cas, les pin-
tures de l’àtic, consistents en
una Mare  de  Dé u i una Anunc ia-
c ió  bipartida,59 són les que més
recorden l’estil inconfusible de
les figures de Joan Arnau, tot i
l’efecte de repintat de l’àngel de
l’Anunc iac ió . S’hi s’aprecien
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Fig. 9. Joan Arnau, Re taule  de  Sant Este ve  de l Co ll, 1634, Llinars del Vallès
(desaparegut). Fotografia: Servei del Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL).
Diputació de Barcelona.
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amb claredat aquestes figures de dibuix i presència nítides, molt lluny dels personatges tous i adot-
zenats, tot i ser cinquanta anys més tardans, del retaule de Vilassar. L’avançada edat o un hipotètic
estancament artístic de Joan Arnau no són raons suficients per explicar l’impàs de les pintures de
Vilassar, sobretot quan s’aprecia que les taules de Llinars combreguen perfectament amb l’estil de
les pintures “tardanes” de la catedral de Girona. 

Tres quarts del mateix passa amb les sis obres signades per Arnau de l’antic cambril del Santíssim
Misteri de l’església del monestir de Sant Joan de les Abadesses, ara reubicades a la capella dels
Dolors, amb els temes Abraham  i Me lquise de c , David i l’arc a de  l’Alianç a, la Multip lic ac ió  de ls
pans i de ls pe ixo s (fig. 10), el Mannà, la Paràbo la de l so par i Elie s i l’Ànge l. L’adotzenament com-
positiu i l’escassa qualitat dels quadres feu suposar a Diego Angulo l’existència d’un pintor amb el
mateix nom, esgrimint com a principal argument que era impossible que un pintor format en el cer-
cle de Caxés pintés d’una manera tan vetusta.60 Deixant a part que Angulo degué confondre’s quan
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Fig. 10. Joan Arnau Porteria (?), Multip lic ac ió  de ls pans i de ls pe ixo s, antiga capella del Santíssim Misteri (ara a la dels
Dolors), església de Sant Joan de les Abadesses. Fotografia: Teresa Avellí.
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diu que el 1651 Joan Arnau pintà dos obres per a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses –no
hi ha dubte que interpreta malament la dada dels treballs de 1651 per al Consell de Cent de Barce-
lona–,61 les seves observacions sobre l’estil d’aquest conjunt abadessenc no han deixat mai d’estar
presents en la historiografia. La documentació aplegada per mossèn Parassols sobre la reforma del
cambril del Santíssim de 1619 no revela que es fes cap encàrrec de pintura. Tampoc l’any 1686, en
què els treballs del florentí Hilari Carús consisteixen únicament en daurar la cúpula del nou cam-
bril. En canvi, Parassols –que mai esmenta la signatura dels quadres, sinó els llibres d’obra– sí que
fa referència als quadres de Joan Arnau quan aborda la gran reforma començada el 1710, que com-
portaria un nou enderroc del cambril antic. És llavors i no abans quan apareix el nom de Joan Arnau
relacionat amb els quadres. Aquest ha estat el gran maldecap dels estudiosos. Quina és la hipòtesi
més versemblant per a l’autoria? La de Ràfols, que partint d’Angulo proposa la hipòtesi que el pin-
tor sigui Joan Arnau Porteria? La d’Alcolea, que tot i trobar-les discretes, les manté d’Arnau? I per
la cronologia? La hipòtesi que podrien haver estat realitzats el 1619, quan Joan Arnau tot just tin-
dria 15 anys?62 O bé la de 1686, quan el pintor ganxó en sumaria 83? Des del meu punt de vista, l’op-
ció de Socias, basada en què són models retardataris de cultura siscentista i en el fet de la similitud
de les cal·ligrafies, no és prou convincent. M’inclino, en canvi, per la possibilitat que es tractin de
Joan Arnau Porteria, nét del pintor.63

Si s’observen atentament les fotografies antigues del cambril, s’apreciarà que tot el conjunt respon
a un disseny molt racional, en què cada element decoratiu estava pensat dins d’un programa més
general, fins i tot el Sant So par, suposadament donat pel pintor, que decorava l’intradós de l’arc
d’entrada al cambril, damunt del grup romànic del Davallam e nt. És clar que podrien ser teles
reaprofitades de l’antic cambril, però ja he dit que la cronologia de la primera reforma implicaria
que Arnau hagués pintat les obres quan tot just tenia 15 anys i sobre suport de tela. Potser la de
1686, tot i que insisteixo que només es fa referència a obres puntuals de daurat i alicatat, admetria
la intervenció d’Arnau, però llavors ens hauríem de preguntar –com en el cas de Vilassar–, per la
raó de la davallada qualitativa, a banda d’admetre les hipòtesis, sempre complicades, de la partici-
pació del taller, dels ajudants, etc. Joan Arnau Porteria, tot i ser un desconegut, podria reunir els
requisits necessaris per a l’autoria. D’entrada, era viu quan es feu la gran reforma del cambril. I, pel
que sabem de la seva dedicació a l’art de la pintura, encaixaria bé en l’apel·latiu de pintor discret
amb el qual Santiago Alcolea qualificava les pintures del cambril. Prova d’això que dic és que el 27
de març de 1718 se li pagaren 16 lliures i setze sous per pintar l’altar, encarnar el Sant Crist i la imat-
ge de Santa Caterina, i daurar la creu i la corona de l’ermita de Santa Caterina de Torroella de
Montgrí.64 En aquest document se’l cita com a pintor resident a Olot. Ni Olot no era massa lluny
del Ripollès ni els treballs d’aquests mestres que treballaven a l’extraradi, en espais petits i alluny-
ats com les ermites, no eren ni de lluny l’avantguarda pictòrica del país. Només cal acudir als fres-
cos de la mateixa ermita de Santa Caterina, pintats pels seus coetanis Ferran i Joan de Segovia, el
segon instal·lat també a Olot, per descobrir que el seu món de referències visuals seguia ancorat en
la tradició manierista, si és que es pot definir un tipus de pintura eficaç des del punt de vist devot
però visiblement retardatària i d’escassa alçada qualitativa. D’altra banda, si el seu avi i el seu pare
tenien el costum de signar les pintures, perquè no podria haver mantingut aquesta “saludable” tra-
dició? Sigui com sigui, no em sembla que el pintor que el 1680 fa la Santa Cate rina pugui, al cap de
sis anys, pintar havent perdut el refinat naturalisme i l’exquisidesa cromàtica i detallista que el
caracteritza. 
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Notes i apunts finals sobre la conformació de l’estil de Joan Arnau
El gran quadre votiu de la Im m ac ulada de la catedral de Barcelona i la Santa Cate rina de la cate-
dral de Girona han de ser el pal de paller al voltant del qual s’ha de mesurar l’aportació de Joan
Arnau a la pintura del Sis-cents al Principat –i no pas les obres del Castell de Vilassar i Sant Joan
de les Abadesses. Un repertori nucleal al qual s’hi podrien afegir les quatre pintures dels Sants
Q uatre  Màrtirs de la Catedral de Girona, si admetem que són seves, l’Anunc iac ió i la Mare  de  dé u
de l’àtic del retaule de Sant Esteve del Coll –i segurament les restants del retaule– i la Im m ac ula-
da de la Pobla de Montornès. Són molt poques obres conservades per a un home que va exercir el
seu ofici durant més de setanta anys, però almenys són prou significatives, al meu entendre, per
demostrar que A .A. Palomino no anava gens errat quan va dir que després d’aprendre els rudi-
ments del seu ofici a Barcelona “[...] pasó a esta Corte, donde se perfeccionó en la escuela de Euge-
nio Cajés”.65

Comencem pel principi. La primera vegada que Joan Arnau apareix a la documentació és el 1631,
recent superats els exàmens per ingressar al Col·legi de pintors. Si tenim present que l’edat habi-
tual per entrar d’aprenent en un taller era al voltant dels 12 o 13 anys i que se n’hi estaven un mínim
de sis fins assolir la llicenciatura, Joan Arnau podria haver irromput en el mercat pels volts de 1623.
No obstant, entre 1623 i 1631 no se’n sap res. Què feia un jove fadrí a Sant Feliu de Guíxols o a Bar-
celona? Amb qui i amb què es guanyava la vida? Què feu dels 21 als 29 anys? Les hipòtesis podrien
ser infinites: des d’imaginar-lo aprenent els rudiments de l’art a través de les escultures de Domè-
nec Rovira a veient-lo contemplant l’obra dels pintors ganxons Francesc Amat, Antoni Rovira o
Damià Vicens. O bé situar-lo al costat de Fra Lluís Pasqual, a Barcelona, o de Lluís Gaudín, a Mont-
serrat. És una llàstima, però de moment no es coneix res dels 28 primers anys de la seva vida: ni
quan ni sota quines circumstàncies emigrà cap a Barcelona, ni amb qui es va educar. I malgrat tot,
Palomino subratllà la seva formació amb Eugenio Caxés, fill del pintor florentí Patricio Caxés i un
dels noms més rellevants de la pintura àulica del primer terç del segle XVII. Joan Arnau no fou l’ú-
nic pintor català –o habitant de Catalunya– que suposadament passà pel taller de Caxés. A la fi del
segle XVI hi arribà Francisco López, deixeble de Bartolomé Carducho i un dels pintors que treba-
llarà amb Caxés i Vicente Carducho al Palau Reial de El Pardo, amb l’encàrrec de policromar el
gran retaule traçat per Francisco de Mora i esculpit per Esteban Jordán per a l’església de l’abadia
de Montserrat.66 La historiografia catalana tampoc no ha fet massa cas de la identificació que feu
Santiago Alcolea del Francesc “Guirro” esmentat per Francesc Fontanella i A. A. Palomino –que
al Parnaso diu que és natural de Catalunya– amb el Francisco de Aguirre aragonès que es casà a
Barcelona el 1636 i que Juan Agustín Ceán Bermúdez assenyalà com a deixeble de Caxés.67

Calen molts estudis sobre la pintura del segle XVII, però amb les dades conegudes fins ara n’hi ha
prou per afirmar que Barcelona era un nucli artístic que atreia artífexs vinguts d’arreu. A banda
dels noms més coneguts del context italià o francès, Barcelona acollí a pintors peninsulars com el
castellà Francesc López de Cuenca –no s’ha de confondre amb l’altre Francisco López esmentat
més amunt–, els aragonesos Pasqual Martínez i Jerónimo Cosida, el madrileny Juan Carrillo Saa-
vedra, el valencià Carlos Navarro, etc. Ara que, l’estela deixada per pintors i escultors catalans que
traspassaren la frontera natural de l’Ebre –Lluís Pasqual, Francesc Ribalta, Llorenç Tarragó, Joan
Antoni Riera, Josep Ratés, etc.– ben bé podria haver estat suficient per a incitar a què un jove pin-
tor sentís l’estímul de buscar una formació més reeixida, de sentir les ganes de conèixer i perfec-
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cionar més i millor la seva destresa. Però de moment, i mentre no apareguin dades noves més pre-
cises sobre l’etapa inicial d’Arnau, ens haurem d’acontentar amb les no menys valuoses informa-
cions deduïdes de la seva obra. 

Qui millor definí l’estil d’Arnau fou Juan A. Ceán Bermúdez, que sense floritures digué que fou un
pintor “[...] c o rre c to  y  de  bue n c o lo rido , aunque  duro ”. Efectivament, les composicions d’Arnau es
regeixen per un dibuix estricte, que perfila i tanca cada element, cada figura, cada fragment d’a-
natomia. Ni tant sols les fesomies s’alliberen d’aquest patró: cada part dels rostres dels figurants de
les seves obres està contornejada per una fina línia que dispensa autoritàriament les tonalitats
segons convinguin. Però no sempre la rigidesa del dibuix empresona l’expressió de les seves figu-
res. Els retrats de Josep de Margarit i de Biure –i dels consellers i llurs senyores– han guanyat en
expressió i verisme, mostrant-nos la comoditat del pintor en aquest camp. La naturalitat dels retrats
de l’ambiciosa composició de l’Entre ga de  le s c laus de  la c iutat a la Im m ac ulada –un dels pocs qua-
dres d’Història conservats de la pintura catalana d’època moderna– contrasta, però, amb una com-
posició lleugerament teatral i efectista, clarament inspirada en els referents tardomanieristes. La
composició és artificiosa però enginyosa: els personatges, representats d’esquemes o lateralment
–magnífics l’home d’esquenes que assenyala cap a Josep de Margarit, que podria ser el militar fran-
cès Philippe de La Mothe-Houdancourt, i el de l’extrem dret que mira cap a l’espectador (potser
un autoretrat del pintor?)–, estan disposats en una diagonal en profunditat que condueix la mira-
da de l’espectador cap al vertader centre de l’escena, que no és altre que l’entrega de les claus pro-
tagonitzada per Jacint Fàbregas, conseller en cap, i el degà del capítol. 

La monumentalitat de les figures, la distribució homogènia i gradual de les llums –una restauració
permetria accentuar aquesta vaga impressió–, la nítida recreació naturalista dels retrats o la pre-
eminença del dibuix i la línia per davant del color apropen aquesta obra cabdal de la pintura sis-
centista catalana a l’univers estilístic i formal de Vicente Carducho, més que no pas al d’Eugenio
Caxés. Remet, des del meu punt de vista, a les diàfanes composicions de la sèrie de la Vida de  Sant
Bru de la cartoixa del Paular –conegudes per Lluís Pasqual i fra Llorenç Tarragó–, o als quadres
d’Història i de Batalles que Carducho pintà per al Palau del Pardo, en companyia del mateix Caxés,
amb qui col·laborà en nombroses ocasions i amb qui l’uní una forta amistat. Si no fos perquè són de
la dècada dels anys trenta, la pintura de la catedral de Barcelona no estaria massa lluny de les esce-
nes d’Història del Salón de Reinos del Palau del Buen Retiro, començats per Caxés i acabats pels
seus deixebles. 

Pròpiament de Caxés, Arnau en recull elements puntuals de l’atractiu univers formal del manieris-
me. Això sí: no s’impregna ni de la vibrant paleta veneciana de Caxés –de colors vius i virolats, amb
verds intensos i grocs– ni de la seva m o rbide zza lumínica, absorbida de la contemplació de l’obra
de Correggio. La sinuosa flexió del cos de la Santa Cate rina de Girona, que dissimula la duresa del
caient dels plecs, és hereva de la ductilitat dels ropatges i dels cossos dissenyats pel madrileny. El
recreament en els domassos i en les textures de les vestimentes, com la de l’ermini que recobreix
el mantell de la santa alexandrina, fan pensar en les sumptuoses capes de l’Ado rac ió  de ls Re is del
Museu de Budapest de Caxés. Els dolços rostres dels Sants Q uatre  m àrtirs no es decanten cap a l’a-
brandament barroc, sinó que es drecen com el Sant Mique l Arc ànge l de la col·lecció del Duque del
Infantado o la Im m ac ulada de Toledo, com àngels arcabussers sumptuosament vestits que dolça-
ment interpel·len els mestres de cases i fusters que els tenien per sants patrons. Igualment, els àngels
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adolescents de la Santa Cate rina o dels Sants Q uatre  Màrtirs, de vols dificultosos, remeten als
àngels crescudets de quadres com la Santa Le o c adia, tan habituals dels referents manieristes. I l’A-
nunc iac ió de Sant Esteve del Coll, que ocupa pràcticament tot l’espai dels alerons, s’ajusta bé a “[...]
lo s m o de lo s grando te s c o n ro paje s de  am plio s p le gado s”, que observaven Diego Angulo i Pérez
Sánchez.68

De tota manera, el contacte de Joan Arnau amb l’ambient artístic madrileny es podria haver pro-
duït –o repetit– fins i tot en dates més avançades. Si la cronologia i l’atribució del Re trat de  Jo an
Jo se p  d’Àustria de l’església de San Lorenzo de El Escorial al pintor Isidoro de Burgos Mantilla és
encertada –Elvira González, basant-se en un pagament, diu que fou pintat el 1674–,69 ens haurem
de preguntar si Joan Arnau, entre 1674 i 1678, el veié en directe, ja que els rics domassos de fil de
plata brodats amb or dels cortinatges i del mantell de la taula del retrat pintat per Isidoro de Bur-
gos són pràcticament els mateixos que recobreixen el vestit de la Santa Cate rina de la catedral de
Girona.70 Aquesta hipòtesi d’una estada més tardana d’Arnau a Madrid, entre 1674 i 1678, és molt
suggerent en relació a un altre tema. Si fem cas d’Agustí Duran, el 1678 l’ajuntament de Cervera
encarregà una sèrie de retrats reials a Madrid, encara conservats al Museu de Cervera. Del docu-
ment, però, no se’n pot deduir res més, ja que no indica que les condicions estipulades es complis-
sin. Amb un simple cop d’ull a la sèrie és suficient per comprovar que no són còpies literals, sinó
que, llevat del Re trat de  Carle s V –una copia del quadre de tema homònim de Pantoja de la Cruz
del Museo del Prado–, són versions de quadres àulics (fig. 11). El Re trat d’Ana d’Àustria, per exem-
ple, podria inspirar-se en els famosos de Sánchez Coello o en el de Pantoja de la Cruz; el de Juana
la Lo c a pren el model del vestit del Re trat d’Isabe l de  Po rtugal de Pantoja de la Cruz del Instituto
de Valencia de Don Juan de Madrid; i el de Fe lipe  I e l He rm o so sembla derivat del quadre de mig

cos del mateix rei de Pantoja de la
Cruz de la mateixa institució madri-
lenya; el Fe lipe  IV és una simplifica-
ció del Fe lipe  IV de Diego de Veláz-
quez del Museu del Prado, etc.

Fixem-nos-hi, però. Per què el pin-
tor dels retrats reials de Cervera
recupera els models de Juan Pantoja
de la Cruz, que sigui dit de passada
era bon amic d’Eugenio Caxés, i no
l’estètica colorista i la fluida de la
pinzellada de Carreño de Miranda,
Rizi o Coello? I quin sentit té que el
primer retrat que ve a continuació
de la sèrie de 1678, el Re trat de
Maria Lluïsa d’O rle ans –estilística-
ment i tècnica molt proper a la
mateixa reina pintada per Juan Car-
reño de Miranda, de la col·lecció del
Banco Herrero d’Oviedo–, pintat
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Fig. 11. Anònim (Joan Arnau?), Retrats Fe lip  I i Jo an Jo se p  d’Àustria,
Museu de Cervera, Fotografia: Carles Aymerich. Centre de Restauració
de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, Valldoreix.
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per Manuel Arnau el 1690, reivindiqui l’autoria del llenç amb la inscripció “Emmanuel Arnau,
fecit, Barchinone, 1690”? Podria ser una fórmula per distingir-se d’alguna cosa o d’algú? I si Joan
Arnau fos l’autor de la sèrie de retrats reials esmentada? L’estil retardatari de tota la sèrie –com la
mateixa Im m ac ulada de la Pobla de Montornès, realitzada el 1673– seria un argument en favor d’a-
questa atribució, però sobretot –i malgrat la necessària individualització de cadascun dels perso-
natges– ho són les sorprenents concomitàncies estilístiques entre els rostres reials i les fesomies dels
personatges de les obres de Joan Arnau. De tota manera, la poca consistència documental d’aques-
ta darrera hipòtesi, amb el conseqüent perill que es converteixi en una conjectura si forço massa
més les deduccions, m’obliga, de moment, a deixar-la aquí, tot just apuntada com una idea per a
seguir explorant i treballant. No vull acabar, però, sense alertar de la necessitat urgent de restau-
rar les obres conservades a les catedrals de Girona i Barcelona: no només s’aconseguiria frenar el
visible deteriorament que pateixen, sinó que a més a més ens permetria copsar plenament l’ex-
traordinària de stre sa d’un dels millors pintors catalans del segle XVII.

NOTES
1. Aquest treball s’emmarca dintre del projecte de recerca de la Universitat de Girona HUM2006-12604-C02-01, subvencionat pel Minis-

terio de Educación y Ciencia. Vull agrair l’ajuda inestimable que he rebut d’Antònia Clarà (Patrimoni del Bisbat de Girona), d’Àngels

Planells (i de l’equip de restauració i documentació de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya), del personal del Museu de Cer-

vera, de Ricard Expósito i, especialment, de Joaquim Garriga. Acrònims utilitzats: ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), ACB (Arxiu

Capitular de Barcelona), ACG (Arxiu Capitular de Girona), AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), AMTM (Arxiu Muni-

cipal de Torroella de Montgrí).

2. Immaculada SOCIAS, «Joan Arnau Moret (1603-1693), un pintor català retrobat» a Butlle tí de  la Re ial Ac adè m ia Catalana de  Be lle s Arts

de  Sant Jo rdi, núm. XII, 1999, pàg. 187-214; Íbid ., «El món del comerç artístic a Catalunya al segle XVII: els contractes entre els pin-

tors Joan Arnau Moret i Josep Vives amb el negociant Pere Miquel Pomar» a Estudis Histò ric s i D o c um e nts de ls Arxius de  Pro to c o ls,

vol. XVIII, 2000, pàg. 267-282.

3. Francesc FONTANELLA, El De se ngany [1651] Edicions 62, Barcelona, 1968. [Edició a cura d’Anna Maria Torrent].

4. Si no dic el contrari, les dades provenen dels estudis de Socias.

5. ACB, Baptism e s, 1634-42, fol 90, 26 de novembre de 1638 (la referència l’he localitzada a AHCB, Manuscrit B-251, No te s histò rique s

de  Mo ssè n Jo se p  Mas, fol. 144).
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una casa del carrer de la Canuda. Vegeu Antonia M. PERELLÓ, L’arquite c tura c ivil de l se g le  XVII a Barc e lo na, Publicacions de l’Aba-

dia de Montserrat, Montserrat, 1993, pàg. 396.

8. Els capítols, no obstant, no els firmaren fins el 1693. ACB, Llibre  de  Spo salle s, 1679-1681, fol.12 (citat d’ALCOLEA, «La pintura en Bar-

celona en el siglo XVIII» a Anale s y  Bo le tín de  lo s Muse o s de  Arte  de  Barc e lo na, vol. XV, 1961-1962, pàg. 19. D’altra banda, és inte-
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Mo ssè n Jo se p  Mas, fol. 157v.
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70. La referència del document citat és ACA, Llibre  de  c o m pte s antic s, núm. 3708, fol. 82, desembre de 1684. 
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Xavier Trorres]. Els consellers d’aquell any eren Jacint Fàbregues, conseller en cap; el doctor Francesc Mateu, conseller segon; mos-
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Manual de  no ve lls ardits..., o p .c it., vol. 15, pàg. 74.

17. Rúbrique s de  Brunique r..., o p .c it., pàg. 174.
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m e nto s artístic o s, e nte rarse  de  to do s lo s re c ue rdo s y  he c ho s histó ric o s y  sabe r e l o rije n de  to das las tradic io ne s m as o rijinale s, pe rte -

ne c ie nte s a e lla, Imprenta del Fomento, Barcelona, 1847, pàg. 69.

20. El 1916 estaven in situ, en la que llavors era la capella de Sant Pacià Vell (l’advocació a la Immaculada es mantingué del segle XVII a

1847). Vegeu Josep MAS, Guía-itine rario  de  la Cate dral de  Barc e lo na, Impremta La Renaixensa, Barcelona, 1916, pàg. 128. 

21. I potser a Socias, que davant els dubtes de Duran podria haver optat per no recollir l’atribució. 
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29. Ibíde m , fol. 1071
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pàg. 179.

31. Vegeu-ne una reproducció a Elvira GONZÁLEZ ASENJO, D o n Juan Jo sé  de  Austria..., o p . c it., pàg. 181.

32. Ibíde m ., pàg. 460 i 491.

33. Sobre l’encàrrec de Joan Josep d’Àustria a Montserrat i els treballs de Josep Juncosa, vegeu Francesc Xavier ALTÉS, L’e sg lé sia no va

de  Mo ntse rrat (1560 -1592-1992), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1992, pàg. 129 i ss.
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tre  Màrtirs, Institut d’Estudis Gironins, Girona, 2001.

47. Apareix descrit a la visita pastoral de 1598 del bisbe Arévalo de Zuazo (citat a Gemma DOMÈNECH, Els o fic is de  la c o nstruc c ió ..., o p .

c it., pàg. 35).

48. ACG, Sulpici Pontich, Re pe rto ri..., vol. I, fol. 95.

49. ACG, Re so luc io ns Capitulars, Llibre 34 (1681-1683), fol. 85v.

50. ACG, Sulpici Pontich, Re pe rto ri..., vol. I, fol. 95.

51. Ibíde m .

52. ACG, Sulpici Pontich, Episc o po lo g i..., fol. 209.

53. ACG, Sulpici Pontich, Re pe rto ri..., vol. III., «Sepulturas, núm.38» 

54. Gemma DOMÈNECH, Els o fic is de  la c o nstruc c ió ..., o p . c it., pàg. 37.

55. Ibíde m .

56. Sobre aquest conjunt vegeu també Sílvia LÓPEZ, Anna PETIT, Montserrat VILLANUEVA, «El retaule de la capella de la Concepció del

Castell de Vilassar» a La Histò ria i e ls jo ve s inve stigado rs c atalans, La Magrana, Barcelona, 1984, pàg. 297-302; Josep DOMÍNGUEZ,

Benet OLIVA, Vilassar de  Dalt. Histò ria gràfic a 1880 -1940 , Oikos-Tau, Vilassar de Mar, 1994; i Benet OLIVA, «La capella i el retaule

de la concepció del castell de Vilassar» a Fulls de l Muse u Arxiu Santa Maria de  Mataró , núm. 53, 1995, pàg. 20-23.

57. The  Illustrate d Bartsc h: Italian artists o f the  sixte e nth c e ntury vol. 34 (formerly Volume 17-part 1), Abaris Books, Nova York, 1982,

pàg. 12. [Edició de Sebastian Buffa].

58. Vegeu la transcripció del document a Josep M. MADURELL, L’art antic  al Mare sm e  (De l final de l gò tic  al barro c  salo m ò nic ). No te s

do c um e ntals, Mataró, 1960, pàg. 258, doc. 116.

59. L’àngel sembla inspirat en una Anunc iac ió del sienès Ventura Salimbeni (vegeu-ne una reproducció a The  Illustrate d Bartsc h... o p .

c it., vol. 38 (formerly Volume 17-part 5), 1983, pàg. 12, cat. 4 (192), però no descarto altres estampes, no massa llunyanes cronològi-
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60. Diego ANGULO, «La pintura del siglo XVII» a Ars Hispaniae , vol. XV, Plus Ultra, Madrid, 1971, pàg. 258.
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62. A més, les pintures són sobre tela. Només cal recordar que les del retaule de Llinars, de 1634, són sobre fusta.

63. Segons mossèn Mas, el 1708 Joan Arnau, fadrí pintor habitant a Sabadell, es casà amb Maria Blau.Vegeu ACB, Spo salle s, 1707-09, fol.

80, recollit a AHCB, Manuscrit B-251, No te s histò rique s de  Mo ssè n Jo se p  Mas, fol. 162.

64. AMTM, Narcís Planas, Llibre  de  Co m pte s de  Santa Cate rina de  1716 a 1723, s.f.
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65. Acisclo Antonio PALOMINO DE CASTRO, El Muse o  P ic tó ric o  y  Esc ala Ó ptic a. El Parnaso  Españo l p into re sc o  laure ado , vol. III, Agui-

lar, Madrid, 1988, pàg. 465.

66. Xavier ALTÉS, L’e sg lé sia no va de  Mo ntse rrat..., o p. c it., pàg. 107.

67. Vegeu, respectivament, Acisclo Antonio PALOMINO DE CASTRO, El Parnaso  Españo l …, o p. c it., pàg. 487; Santiago ALCOLEA, «La pin-
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69. Vegeu-ne l’explicació i una reproducció a Elvira GONZÁLEZ ASENJO, D o n Juan Jo sé  de  Austria..., o p . c it., pàg. 460-465.

70. Un teixit semblant, que podria haver servit de referència per a Isidoro de Burgos, és troba als dos retrats del Museo del Prado, pro-

cedents d’El Escorial i datats entre 1550-60, de Fe lip  IV o rant i Mariana d’Àustria o rant, catalogats com del cercle de Velázquez. 
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